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బౌద్ధ సంఘారామం కార్ల 
జీమూత్ _ కొర్లలోని భితువులు 

రమారమి రెండు వేల సంవత్సరాల నాటి మాట. పడమటి 
ha ఓరే పెద్ద కొండ. దాన్ని మనమిప్పుడు కార్ల అంటున్నాము, 

కొండ కింద వలురకా అనే ఒక పల్లెటూరు. 
ఆ రోజుల్లో దక్కనులో ఎక్కడ చూసినా కీకారణ్యాలూ, క్ఫూర 

మృగాలూను. ఆ న్నుగాలు పల్లెపట్టులకు దరిదాపుల్లో తిరుగుతూ వుండేవి, 

అయినా. శాతవాహన చ|కవర్తులు గొప్పవారు కాబట్టి ఆ మహారాజులు 

దేశమంతటా శాంతి భదతలు నెలకొ ల్పారు, [ప్రజలు నుఇపడ్డారు, 

ఉత్తర భారతంలోని మైదానాలలో వలి దక్కనులో మంచి మంచి 

రహదారులు వుండేవి కావు. ఎటు చూసినా, కొండలూ కనుమలూను, 



అవి విటవాలుగా ఉండేవి. కాని కొన్ని కాలి బాటలు లేకపోలేదు. 

వాటి గుండా జంతువులు సరుకులు మోసుకుని వస్తూపోతూ వుండేవి. 

(కీ శ.2 వ శతాబ్దిలో వలురకాలో వీమూత్ అనే మేకల కాపరి 
ఉండేవాడు. ఆ ఊరి గుడిసెలు మట్టి, త డికలతోనూ కట్టబడిన వి. ఊరి 

వారేమో బలిష్టులు. కాని దురోశగల ఉద్యోగుల నుంవీ, శ తుభయం 

నుంచీ న. కాపాడినంకవరకూ వాళ్ళు హాయిగా ఉండేవారు. 

పాపం, జీమూత్ది కష్టపు (బతుకు. అతనికి తలిదం[డులు లేరు. 

అత్తయ్యా మామయ్యల దగ్గర పెరగ సాగాడు. వాళ్ల గుడిసె [గామం 

పొలిమేరలో ఉంది. మామయ్య “కల్లా” వ్యవసాయం చేశాడు. కాని 
కలిసిరాలేదు. చివరికి ఒక చిన్న మేకల మందమీద ఆధారపడి జీవించ 
సాగాడు. అత తయ్య జీమూత్ని నరిగా చూసేది కాదు. అందరితో 

తగవులాడే కల్లాకీ పచ్చిక పొలాలు లభించ లేదు. కనుక, రోజూ తెల్లవారు 

జామునే లేచి శీమూల్ మేకల మందను కొండమీదికి తీసుకు వెళ్లి సాయం 

కాలానికి యింటికి తిరిగివచ్చేవాడు. తనతోపాటు ఒక రొ ట్రై 'ముక్కను 
తీసుకు వెళ్లీవాడు, అదే అతని పగటిపూట భోజనం. 

వై టంతో వుండే ఆ కొండను ఎక్కేటప్పుడు సాధారణంగా 

జీమూత్ మధ్య దారిలో కొంచెంసేపు, ఆగేవాడు. అక్కడ ఒక బౌద్ధ 
సంఘా రామం ఉంది. [పధాన గుహకు వెళ్లే దారిలో ఉన్న గంభీర మైన 
ఆ న్తంభాలనూ, సింహద్వారంలో ఉన్న “తోరణాన్నీ చూస్తూ అలాగే 

నిలబడిపోయే వాడు. అలా చూడడం ఆతనికి సరదా. దారుల్లోనూ, గుహ 

ల్లోనూ పసుపు రంగు బట్టలు ధరించి నిశ్చలంగా ఉండే బౌద్ధ భిక్షువులు 

కనిపించేవారు. వాళ్లవి నున్నని తలలు. వాళ్లల్లో కొందరు ధ్యానంలో 

మునిగివుండేవారు ; మరికొందరు మంద న్వరంలో ఏవో చదువుతూ 
వుండేవారు, “బుద్ధం శరణం గబచ్బామ్హి ధర్మం శరణం గచ్చామి, 

నంఘం శరణం “గచ్చామి” అనే మాటలు అప్పుడప్పుడూ వినిపించేవి. 

ఆ భిక్లువులలో మధునూదన్ అనే ఒక ముసలాయన ఉండేవాడు. 



ఆయన తరుచు వీమూత్ బుజం 

తట్టి అశీర్వదించేవాడు. తాను 
చూస్తున్న ఆ నంఘారామం - 

విశాలమైన చీకటి మంటవం, 

అర్ధ వర్తులాకారంలో ఉన్న 

దిబ్బ, ఎత్తయిన నంభాలూ, 

వాటిమీద చెక్కబడిన స్త్రీల 

పురుషుల మృగాల అకుల 

రూపాలూ _ గురించి తెలును 

కోవాలని క్రీమూల్ ముచ్చట 

పడ్డాడు. భిక్షువు మధుసూదన్ 

శనను అశీర్వదిం చేటప్పుడల్లా 
ఈ నంగతి అడగాలని అనుకునే 
వాడు. కాని అతను పెదవి 

కదిల్చేలోపుగాా ఆ భిక్షువు 
కాస్తా ముందుకు నడిచేవాడు. 

అశోక చ[కవర్తి కన్ను 

మూసిన త ర్వాత నాలుగు 

శ తాబ్దాలనాటి ముచ్చట యిది. 

ఆ మహారాజా పంపిన |పచార 

కుల వల్ల బుద్దుని నందేశాలు 

ఆయన రాజ్యంలోనే కాక 

ఆయన మితుల రాజ్యాలలో 
కూడ బాగా వ్యాపించాయి. 

కాగా, బౌద్ద సంఘా రామాలు 

ఎన్నో చోట్ల వెలిశాయి. 
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డీ. పూ. 2వ శతావ్షినుంచీ బౌద్ధ భిక్షువులు కొండలలోనూ, లోతె న 

కొంశదారుల్లోనూ విహారములు నిర్మించడం మొదలు పెట్టారు. [పతి 

సంఘా రామమూ చెత్యము ((పార్టనా మందిరం) నావరించి ఉండేది. 

అందులో ఒక స్తూపం ఉండేది. ఆ స్తూపం కింద చాలా లోతుగా బుద్దుని 

అవనేషం ఒకటి ఉంటుంది. కార్లలో ఉన్న నంఘారామం దక్కనులోని 

[ప్రముఖ బౌద్ద విహారాలలో ఒకటి. 

ఈ సంఘారామంలో [వజలకోనం ఒక ఆలయమూ, భిక్షువులు 

నివసించేందుకు ఒక విహారమూ, బుద్దుని నందేశాలు బోధించేందుకు ఒక 

కళాశాలా ఉండేవి. కొంతమంది యువ ఖిక్త్షువులకు ఒక వృద్ధ భిక్షువు 

గురువుగా ఉండేవాడు. ఆయన ఆ ఖిరువుల చదువు నంధ్యలు అబ 

కనుర్కునేవాడు. మతమునకూ వేదాంతమునకూ నంబంధించిన చర్చలు 

విహరములలో జరిగేవి. వాటిని వృద్ద భిక్షువులు నిర్వహించేవారు. 

వాటిలో నికువపులూ సామాన్యులూ పాల్గొనేవారు, 

[గామస్థుఅతో విహారంలోని భిక్షువులు సన్నిహిత సంబంధం పెట్టు 

కునేవారు. దైవభరులు ఆలయానికి వెళ్లేవారు. పండగ రోజుల్లో చిన్న 

చిన్న దీపాల వరుసలు గుడిలో కనిపించేవి. వగలూ రా|కీ కూడా 

గుడికి వెళ్లి, భక్తులు కానుకలు నమర్చించేవారు. 

కీమూత్ ది ఒంటరి |బతుకు. నొరు-మందిరి కాక పోవడంవల్ల, వాళ్ల 

మామయ్యా అత్తయ్యా అంఓ ఊరిలో మంది పేరు లేదు. వపెగా మేకలు 

తోలుకుని పాద్దున స మ ర్ పొద్దువాలే వేళ యింటి యం పట్టి 

వాడు వీమూల్. కనుక క లో అతని నేస్తములు. 

ఒక రోజు సాయంకా౭౦ కల్లా తన గుడిసె బయట కూర్చుని 

[గామస్టులతో స్ో మాహ్హైడుతున్నా డు. అప్పుడు జీమూత్ - యిలా అడి 

గాడు : “కొండమీద వున్న క పసువు రంగు బట్టలు కట్టు 

కునే భిక్షువులు ఎవరు మామయ్యా?” 



7 

“వాళ్లా ! బిచ్చమెత్తుకునే వాళ్లు. వాళ్లకు పనీ పాటూ యేమీ లేదు. 

విచ్చంకోనం ఊరిమీద పడతారు” అన్నాడు మామయ్య. 

“భిక్షువులు బిచ్చగాళ్ల కారు” అన్నాడు ఒక ముసలాయన, ఉండ 

బట లేక, ఆయన యింకా యిలా అన్నాడు. “వాళ్లు లేనివారు, అన్నం 

కావాలని వాళ్గడగరు. ఒక పడుచు భిక్షువు భికా పాత్రలో [పతి రోజూ 

మన [గామానికి రావడం నిజమే. కాని ఎవ్వరినీ యేమీ అడగడు, 

అయినా కొందరు ఉదారులు ఆయనకి సంతోషంతో భిక్ష వేస్తారు," 

“వాళ్ల వద్ద ధాన్యం, నూనె వున్నాయి గదా!” అడిగాడు కల్లా, 

“అవును. రాజులూ, ధనికులూ కొన్ని |గామాలు వాళ్లకు దానం 

చేశారు. వాటివల్ల వచ్చే ఆదాయం విహారానికి వెడుతుంది, కొందరు 

తోరణాలూ స్తంభాలూ మొదలైన వాటిని ఉచితంగా కట్టించారు” 

అన్నాడు ముసలాయన. 



“కొందరు భిక్షువులు వ్యాధ్మిగస్తులకు మందు మాకు లిచ్చి సహాయ 

పడుతూ వుంటారు” అన్నాడు మరొకడు. 

ఒకాయన యిలా అన్నాడు, “ఒకసారి మా అవు తప్పిపోతే, 
అపుడు భిక్షువులు దాన్ని వెతకడంలో నాకు సహాయం చేశారు.” 

“కొన్నేళ్ళ [కితం పంటలు సరిగా పండలేదు. ఆ యేడు భిక్షువులు 
ధాన్యం పంచిపెట్టి, ఎన్నో కుటుంబాలను కాపాడారు” అని ఒకాయన 
చెప్పాడు. 

“మిగిలిన నమయాల్లో విహారంలో ఉండే ధాన్యం ఎవరికి ఉప 
యోగవడుతోంది ?” అడిగాడు కల్లా కోపంగా. 

“భికువుళకూ వాళ్ళ అతిథఘులకూను. అతిథులం టే బాటసారులూ, 

యా(తికులూ, విద్యార్థులూను. భిక్షువులు ఇలా మంచి వనులు చేస్తారు 

కాబట్టి, వాళ్ల అవన శౌలను తీర్చడానికి (పజలు నంతోషంగా ముందుకు 

వస్తారు. కాని వాళ్ల అవనరాలేమో తక్కువ” అన్నాడు ఒక వృద్ధుడు. 
"ఆ చైత్యం చూడండి. దానిమీద చెక్కబడిన ధనికులీ బొమ్మ్లు 

చూడండి” అని గౌణీగాడు కల్లా, 

“నిజమే. వైత్యం చూడ ముచ్చట గొలుపుతోంది. అది అలాగే 

వుండాలి. ఎందుకంటె స్తూపం కింద బుద్దుని కేశం ఒకటి భ|దపరచ 

బడింది” అన్నాడు ఒకాయన. 

“ఆడంబరంగా కనిపించే ఆ ధనవంతుల బొమ్మలు దాతలపీ 

వారి తలిదం[డులవీను. కాని భిక్షువులు నిరాడంబకులు. వాళ్ల వి నున్నని 

తలలు. పనుపు ర౦గు బట్టలు ధరిస్తారు.. వాళ్ దుస్తులవలె, * వాళ్ల 
గదులుకూడా నిరాడంబరంగా ఉంటాయి. కొండ వక్కగా కొన్ని గదుల 

వరనలు చూసే ఉంటారు మీరు, ఒక్కక్క గదిలొనూ ఒక్కొక్క 

భిక్షువు వుంటాడు. కొన్నిట్టో యిద్దరుంటారు - గురువూ శిష్యుడూను. 

విశాలంగా ఉండే గదుల్లో యువ భిక్షువులూ అతిథులూ పడుకుంటారు. 
సన్నని రాతి అరుగూ రాతి దిండూ వాళ్ల పడక." 



ఈ విషయాలు అన క్రిగా విన్నాణు జిమూల్. ఉన్నట్టుండి వాళ్ల 

అత్తయ్య బొబ్బలు వినిపించాయి. “సోమరి వెధవా! పొద్దస్తమానం 

ఆడ్రకుంది చాలక, యిప్పుడు పెద్ద వాళ్లో మాటలు వింటున్నావా? రేపు 

మేగల్ని ఆలస్యంగా కీసుకు వెడదామనా ?” అంతే. జీమూల్ యింట్లోకి 

వెళ్లలోత.ంచే, ఆమె అతనికి ఒక దెబ్బ అంటీంచి౦ది. 

పతి రోజూ జీమూల్ కొండ మీదికి మేకల్ని తోలుకు వెడుతూ 

వుండేవాడు. విహారమును దాసేటప్పుశు భిక్షువులతో మాట్లాడాలని 

అనుకునేవాడు. కాని తగిన అవకాశం దొరకలేదు. 

ఒకనాడు కల్తాకీ జ్వర౦ వచ్చింది. అతనికి సపర్యలు చేయడం 

వల్ల, కొంచెం ఆలస్యంగా బయలుదేరాడు కీమూక్. దారిలో అజొను 

బాహువైన ఒక యువ ఖిక్షువుని చూశాడు, అతను ఎవరినీ యేమీ 

అడగడం లేదు, ఖికు వేసినవారికి కృతజ్ఞత మాతం తెలి పేవాడు, 

ఆ భిక్షువు పేరు ఆనంద్. కార్లలో దిద్య పూర్తి చేసుకునేందుకు 

అతను (తిరక్మి (నాసిక) విహారం నుంచి వచ్చాడు. 



ఆనంద్ ఖిక్షా పాతను మెల్లిగా చాపేవాడు. (గామస్థులు భిక్ష 

వేసేవారు. కొందరు గృహిణులు "వియ్యం వేసేవారు. కొందరు గడ్డ 
పెరుగుని ఆకుతో చుట్టి యిచ్చేవారు. జీమూత్ వద్ద రోజుకంతా నరివ 
ఓక రాగ పా. ఆ భిక్షుపుకి ఏదన్నా యివ్వాలని అతని య. 

అందువల్ల “నగం రొ'ఖైను భిక్షువుకి ఇచ్చివేశాడు. ఆనంద్ నవ్వుతూ 
కృతజ్ఞత తెలిపాడు. 

[పకి రోజూ భిక్షువులకు తన రొ జ్ఞలోంచి ఒక భాగం యివ్వాలని 
జీమూజ్ నిశ్చయించుకున్నాడు. “రోబ్రూ మీ భిక్షాపాాతలో నా రొట్టలో 
ఒక భాగం చెమ్యడానికి అనుమతిస్తే, నే నెంతో నంతోషిస్తాను. "కాని 
ననున "దడ్డు; న్నే బయలుదేరాలి గదా. కనుక ఒక న్తంభం “వక్కన మీ 

వాతను ఉంచితే, అందులో రొట్ట పడేసాను 7 అన్నాడు. కాని 

రా 

( 
రోలు ముకు సు తీసుకొనేందుకు గాని, అతన్ని నిరుత్సాహ వరచ 

డానికి గానీ భిక్షువుకి మనస్కరించలేదు. “*మధునూదనో భిక్షువుని 
అడిగి చెపుతాను” అని బదులు చెప్పాడు ఆనంద్, 

తర్వాత ఆ వృద్ధ భిక్షువుని కనుక్కున్నాడు ఆనంద్. “ఆ పిల్టవాని 
ఉతా ఎహంలో నీళ్ళ పాయ్యకూడదు”” అని ఆయన నలటజో యిచ్చాడు. 

కొన్నాళ్ల న ఆ భిక్షువు లిద్దరూ తనకోనం వేదివుండడం 

గమచదంచాడు జీమూశ్, “నంభఘూనికి నువ్వు సాయం చేద్దామను 

రంంటున్నావు. చాలా కృతజ్ఞులం వతియే గవ టి న యిక్కడ ఒక 
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భీక్షాపాతను ఉంచుతాము. ఆ రోజు 
చాలామంది అతిధులు వసారు 
కనుక ఆహారం ఎక్కువగానే 
కావాలి, నీ రొ'బ్టిను'ఎలా విభజిం 
చాలో చెబుతా విను. మొట్టమొదట 

రౌబైను రెండు ముక్కలు చెయ్యి. 
ఒక ముక్కను మళ్లీ మూడు 
ముక్కలు చెయ్యి. వాటిలోంచి ఒక 

ముక్కను ఈ 'ప్మాతలో వెయ్యి” 
అన్నాడు మధునూదన్, 

“అయితే చాలా చిన్న ముక్క 
గదా మరి!” అని అడిగాడు జీమూడ్. 

"గ్రపమతో నమర్పించే చిన్న 
కానుకల్ని బుద్ధ భగవానుడు స్వీక 
రిన్తాడు. ఈ చిన్న కానుకలే చివరికి 
పెద్దవిగా తయారవుతాయి. ఈ 

విహారాన్ని చూడు. ధనికులూ, 
దరిదులూ అయిన దాత లెందరో 
ఎన్నో యేళ్ళుగా దానాలు చేశారు, 
తత్ఫలితంగా నేటికి ఈ చక్కని 
(వార్థ నా మందిళం ఏర్పడింది.” 

“ఇక నువ్వు వెళ్ళు నాయనా! 
ఒక రోజు ఆనంద్ నీకు బుద్ద 
భగవానుని గురించీ, అయన దివ్య 
నంచెళం. గురించీ _ వివరిస్తాడు" 
అన్నాడు వృద్ధ భిక్షువు నవ్వుతూ. 



అందమైన రాతి ఇల్లు 

ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లదాకా ఆ భిక్షువులకు జీమూత్ కనిపించ లేదు. 
అతనికి బాగా జ్వరం కాస్తున్నట్టు ఆనంద్ తెలుసుకున్నాడు, వెంటనే 
ఆ భిక్షువు కొన్ని మూలికలూ టో తీసుకుని బయలుదేరాడు. ఒక్క 
వారంలో జీమూత్ కోలుకున్నాడు. 

జ్వరం రావడం మూలంగా ఆనంద్కీ కజీమూశ్కీ మధ్య స్నేహం 
బలపడింది, అందువ ల అతను భిక్లువుని ఎన్నో (పశ్న లు ఆడిగాడు, 

చెత్యం సింహ. “ద్వారం వద్ద ఎత్తయిన ఒక స్తంభం ఉంది. దాని 
పెధాగాన నాలుగు జంతువుల బొమ్మలున్నాయి. *ఇవేవి(టండీ ? అని 
అడిగాడు జీమూత్. 

“ఇవి సింహాల బొమ్మలు, ఇవి ఉత్తర భారతంలో కనిపిస్తాయి. 

స్తంభాల పెభెగాన ఒక్కొక్కసారి పీటిని “చెక్కుతారు. శే స్తంభం. మీద 

ఈ పంక్తులు కూడా చెక్కబడీనాయి ; 5-0 స్తంభం మహారథి గోతి 

కుమారుడైన అగ్నిమిత్రానకునిచే దానం చేయబడింది.” 
“అకను యిక్కడే వుండి దీన్ని కట్టాడా 1 0” అడిగాడు జీమూల్, 

నవ్వుతూ అనంద్ చెప్పాడు. “అతను కట్టలేదు. [పజిలిచ్చిన 
కానుకల వల్ల ఈ గుహలు క ట్టబడినవి. రాజులూ, [ప్రముఖులూ, 

బుట్టలల్లే వారూ, చేతిపనులు చేనుకునెవారూ, రైతులూ ఎందరో నహాయం 

చేశారు. మా తాపీ పనివారు వీటిని కట్టారు. a 
“అయితే నేనూ కట్టవచ్చా య! వప జీమూత్ జంకుతూ, 
“రకరకాల పనులు చేసేందుకూ నేర్చరులె న పనివాళ్ల సంఘా 

లున్నాయి, పని బాగా వచ్చిన తర్వాతనే నంఘంలో చేర్చుకుంటారు” 
అని వివరించాడు ఆనంద్, 

స్తంభం వెనక ఒక బొమ్మ ఉంది, దాన్ని చూపిస్తూ ఆనంద్ ఇలా 
అన్నాడు : కక బొమ్మలోని వారు దేవపాలుడూ అతని భార్య క్ష్షమాను, 
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వాళ్ళు కర్ణకులో ఉంటారు. ఈ విహారానికి వాళ్ళు చాలా భూదానం 

re కనుకనే, వాళ్ల జ్లాపకార్థంగా ఈ బొమ్మ చెక్కబడింది.”” 

““ఆ భూముల నుంచి మాకూ మా అతిథులకూ కావలసినంత 

ధాన్యం లభిస్తుంది. భిక్షువులకి కావలసింది పనువు రంగు బట్టలూ తక్కువ 

ఆహారమూను. ఉదారులు మా అవసరాలు తీరుస్తారు. అందువల్ల 
చదువుసందెల్లోనూ ధర్మబోధలోనూ కాలం గడపడానికి మాకు వీలవు 
తొంది. ఒక్కొక్కప్పుడు కొంత ధాన్యం అమ్ముతాము. అందువల్ల వచ్చే 

ఆదాయంతో దీపాలు వెలిగించేందుకు కావలసిన నూనె కొంటాము. సై 
“లోపలికి రా నాయనా! ఎడమ నుంచి అయిదో స్తంభం చూడు. 

అది ధేనుకటకానికి చెందిన ధమ్మయవనుడనే ఆయన దానం చేసింది. 
మూడోదీ మరికొన్ని కూణా యవనులు దానం చేసినవే, యవనులు మన 
దేశంవారు కారు 

మధునూదన్ భిక్షువు యింకా యిలా అన్నాడు: “ఈ బోధి 
తోరణం చూడు. అందంగా ఉంది కదూ! బోధి వృక్షం కిందనే బుద్దుడికి 
టం అ౦దుకు గుర్తుగా ఈ తోరణం నిర్మించబడింది. 

దేని ద్వారా లోపలికి వచ్చేవారు నత్యం జ్ఞా చానం ఆశించి రావాలి. ఇప్పుడు 

లోపలికి వచ్చే తీరిక నీకు లేకపోతే, ఆ తోరణం కింద నుంచుని యీ 
మాటలు ఉచ్చరించు. “ఓం మణి, పద్మే ఓం’ (బుద్దుడి ప్పుడు పద్మ 

సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు). బుద్ధుని అను[గహాం నీకు కలుగు 
తుంది, నువ్వు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు, ఆ అన్నుగహమే నిన్ను కాపాడు 
తుంది; నీకు వచ్చిన కష్టం తొలగిపోతుంది.” 

ఆనంద్ . అళోకచ కవరిని గురించి చెప్పాడు. యుద్ధంలో 

జయించినా, ఆ హింసాకాండను చూచి ఆయన నహించలేకపోయ్డు. 
తర్వాత బుద్ధదేవుని ఉపదేశాలను దూరదేశాలకు సైతం వ్యాపింప 
చేసేందుకు కృషి చేశాడు. 

పశ్చిమ భారతంలో ఉన్న యితర గవాలయములను గురించి 



bdr ie 
Sin ట్ తన! 

కూడా ఆనంద్ వివరించాడు. కార్లకు దగరలో ఉ 

నాసికలోని విహారం గురించి వివరించాడు 

బుద్దుని ఉప దేశాల (ప్రభావం ఇంకా అ౦ంకా కాద షం, OS 

తెలిపాడు. మన దేశంలోని రాజులే కాక ఇకర మకాలకు చెందినవారు 

కూడా బౌద్ద భిక్షు వుల్ని ఆదరిండారు; వాళ్లకు తోడ్చడ్దారు, 
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నహూపొనుని అల్లుడు అశ్వదత్తుడనే అతను వేయించిన కార్ల, నాసిక 

శాసనాల వల్ల “అతను [బాహ్మణులకూ బౌద్దులకూ కోనా చేసినట్టు 
తెలుస్తోంది. [బాహ్మణులకు గోదానం చేశాడు. నాసికలోని బౌద్ద 
విహారం కోనం 800 కొబ్బరిచెట్ట తోవు నొకటి దానం చేశాడు, విదేశీయు 
లేన క్ష[తపుల తర్వాత అధికారానికి వచ్చిన శాతకర్ణి రాజులు 
హతా చేయడమే కాకుంశా తమ పూర్వులు చేసీన వాటిని 
భాయ పరిచినట్టు కార్ల, నాసికలలోని శాసనాలు స్పష్టం చేస్తున్నవి. తలుపు 

పెభాగాన ఉన్న వాతబట్లి గాత మీపుతుడు తమ్ పూర్వులు భిక్షువులకు 
ఆ సక చేసిన కరాజక అన [గామమును భాయం చేసినట్టు తెలుస్తోంది, 

భికువులకు పేదవారు కూడా కానుకలు సమర్పించాలని అభిలషిం 
చారు. తోరణం కిరద రాతి పెట్టను చూపిస్తూ ఆనంద్ యిలా అన్నాడు: 
“దీన్ని అషాఢ మిత అనే భఖిక్షుకి సమర్పించింది. దీనికోనం ఆమె ఎందరో 
పేద వారివద్ద నుంచి విరాళాలు సేకరించి వుంటుంది.”” 

భూకపాలుడనే ఒక ధనిక వ రకుడు సింహద్వారానికి రెండు వైపులా . 
ఉన్న అయిదు వరసల ది తఫలకాలను దానం చేశాడు. అవి చూడ 
చక్కనివి. దూరదేశోల నుంచి తరచుగా సముదం౦ ద్వారా వచ్చే యవ 
నులను గురించి తెలుసుకోవాలని జీమూత్ అభిలషించాడు. చాలాకాలం 
కిందట సికందర్ అనే యువ విజేత నాయకత్వంలో యవనులు మన 
దేశానికి భూమార్గం ద్వారా వచ్చారనీ, తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళివోయారనీ, 
ఆనంద్ చెప్పాడు. కాని యిప్పుడు శాంతి కాముకులై వర్తకులుగా 
వస్తున్నారు. చాళ్లకు య ధర్మములంట చాలా అన కి 

డానధ రక్మాలు చేసినవారిలో యవనులూ ఇతరులూ ఉన్నారని 
జిమూత్ తెలునుకున్నాడు. _ ధేనుకటకానికి చెందిన సింహదత్తుడనే 
సుగంధ [దద్యాల వ్యాపార్సీ శామినా అనే ఒక వడ్రంగి _ యిలా "ఎంద 
రెందరో బున్హ దేవునీ, భికువుల్ని ఆదరించిన విషయం తెలుసుకుని 
వీమూల్ అశ్చ ర పడ్డాడు. 



చిబుతపులి- మేక 

ఓకరోజు సాయంకాలం కీమూల్ తన మేకల మందలో ఒక నల్లని 

మేకపోతు తక్కువైనట్టు తెలుసుకున్నాడు అడి కనుక కనిపించక 

పోతే, కల్లా ఆతన్ని ఉరికే విడిచి పెట్టడు, 

ీకటీ పడుతోంది, అందువల్ల ఉన్న మేకల్ని యింటికి తోలుకు 
మో, య. పోయిన మేక కోనం వెత కాలని అనుకున్నాడు, 

దారిలో ఒక భిక్షువు కనిపించి “కరగా వెళ్లు నాయనా, ఒక 

చిరుతపులి తిరుగుతో౦దని Usa చెపుతున్నారు గై అన్నాడు, 
అప్పుడు వ్రీమూత్ , “చిరుత పలి తిరుగుతున్నా సర్వే నేను 

వెత కాల్సిందే” అనుకున్నాడు మనస్సుల లో. అ౦తా నిదపోతూ 

వుండగా, జీమూల్ కొండమీదికి బయలుదేరాడు, 



18 

కొండ ఎక్కుతూ కంట తడి పెట్టాడు. ఒక మూల భయం. మరొక 

మూల అలనట, అప్పుడు మధునూదన్ భికువు “అపదలో ఉన్నపుడు 

ఓం మణి, పద్మే ఓం అని బుద్ధుణ్ణి తలుచుకో అని చెప్పిన మాటలు 

గుర్తుకి వచ్చాయి. అంతే. కీమూల్ భయం తొలగిపోయింది. 

పెకి ఎక్కాడు. చివరికి ఒక చోట మే మే అని నన్నగా 

వినిపించింది. ఒక పెద్ద బండ మీద మేకపోతు కనిపించింది. 
సంతోషంగా మేకపోతు “మే మే” అంది. కాని తర్వాత ఆ 

సంతోషం భయంగా మారిపోయింది. జీమూల్ అటూ యిటూ చూశాడు. 

చీకట్లో రెండు పచ్చని కళ్లు మెరిశాయి. ఒక నల్లని రూపం తన వైపే 

వస్తోంది. అదే చిరుతపులి! 
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వెంటనే వీమూత్ తన చేశనున్న కరను యుశ్టిపించాడు, పులిని 
బెదరగొట్టాలనే వుద్దేశంతో. 

ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో జీమూత కి నృష్షంగా తెలియదు. బహుశా 
పులి మేకపోతు మీదికి ఊరికి వుంటుంది. కోని సరిగ్గా బండను చేరు 
కోలేక, అది కిందవున్న రాతినేల మీద గభీమని వడివుంటుంది. బెదరి 
పోయిన మేక బండమీది నుంచి కింద పడింది. తలవని తలంపుగా పులి 

దెబ్బకు, దాంతోపాటు, జీమూత్ కూడా కింద పడ్డాడు. దాని దవుడలకు 

దగ్గరగా పడ్డాడు ! చిరుతపులి విడుస్తున్న చేడి గాలి జీమూల్కి 

తగిలింది. “ఓం మణి పద్మే ఓం అని ఉచ్చరిండాడు. ఉన్నట్టుండి 
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దికరిడడి .డింరిజాట్టండ్ (తఎ ఉంది. .దింగిరితి టికఢిడ్ 6ట్రతటడి 
డజంికణిథఅ ఇడా ,దిం3గిత (ఉద్ డిండ కిసోడీ డద .దిందం డడ 

జవ్ంట కడి వందర ఇంగడింక ఉప 66ట అజయకీ 

BEDE 

కట్యకడ .దింగాడరణడ క్రంర్లడ దది కర్ ౦కణఅ డ్య 
0వ (జ్య ఆయ్ కీ .దిండెం౦డిరడ ఈక జ శ 

*వొజ్దడ ౦భజయటింల అణడకి రఉడటోడి దండే ౦జి హక్ 

ండ cకత “ఏర్ 6టి .దిందంగొగిరిడి జిక యణ ణా 

రండ శ కే ఢబయళగడ లయిద్టుడ గా చయదం? (రడ్రాణకడయదడ్ 

[గంయఅ*. .చజాంది. కిడింకి డఉంయడదియే ౦జిబి కలదీ యశయ్ 
గం ణడీంఅ ో«ోదింబంజాగిరిడ అణా శఎం శశడయ్ దణగాంజ ౯౯ 

వయొడెడ్డ ౭ రశ 0 తెలాయక్సే 

గండ ష్టం ee “వద్జ్య్యుడ క్వ జంక (౧9 తఈఅ 

వ్యణాఅ “ంచడంజి జో అణ రంగ ఆథడపషైథి జిడే డేంధో శన 

ఆడి డెచదబపత శణ ఉఅయపే గడం కలి3అల లాడి 

గర్మరద్హ షోడ కడ అ ద్యరాడదటోతీ కిరిగ్గన 
ద్అ ౧౯౫౯ .డింబంీడక రజ కిదిందీ వతచది .ఉగాతిగవదళిరి 

Wve “దంట దండే ౯౯5 ఆయు త. కీది గ 

టు fa 

ఆరక ఏ౫ డంరిషో రట వాడ ఆరపపె స 

(వ (అ (2టిడరగగీ త గయ టతీయం౦ంఆ 1! గాడా డింకిండ 

౦రఈకంజష్టాఢి So ల ౦తడిపే పయ డడ డెంపోడిణాఅ 

సి న న్ా 
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మథురలోని కార్గానాలు 

చేశ దిమ్మరి రార 

అది [క. శ. రెండవ శతాబ్ది మధ్య భాగం. కుషాన్ చ్మకవర్తలు 
పరిపాలించే రోజులు, వారి ఏలుబడిలో అతి [పాచీనమైన మథురానగరం 

చాలా అభివృద్దికి వచ్చింది. ఆ రోజు ఎండ బాగా కాస్రోంది, శిల్పులు 

నివసించే [ప్రాంతంలో ఇరుకైన వీధులూ కీటకిటలాడే యిళ్లూను. 

[ప్రాంతం పనిపాటుఖతో సందడిగా ఉంది, 

ఒక చిన్న గుడిసెలో కేతకి అనే ఆమె దీపం వంక చూస్తూ 

కూర్చుంది. అమె వెనక ఒక గది. అదే వాళ్ల పడక గది ప పనిపాటులు 
జరిగే గడి-అన్నీను, అక్కడ ఆమె మామగారు మథురలోని ఎర రాతిని 

చెక్కుతున్నాడు. ఇ౦కా కొద్ది సేపట్లో ఆమె భర్త వస్తాడు అతను 

కూడ్రా శిల్పి. ఎర రాళ్ల, "చుక్కల చుక్కల రాళ్లు మొదలె నవాటిని 

బెక్కుతాడు, విగ్రహాలు. ఫలకాలు మొదలి నవి తయారుచేస్తాడు, 

ఆమె భర we వస్తూనే ' 'ఇ౦కా ఆ వెధవ కోనం చూస్తూ 

కూర్చున్నా వన్న మాట! శేపేమా మో గుడికి వెల్లి, వాడీ రాక కోసం 

దేవుణ్ణి పార్టించు” అన్నాడు కోపంగా, 

క వాడి సమం కోనం రాకకోనం నేను (పార్థిస్తాను. మీకోసం, మామ 

గారి కోసం. మిగిలిన పిల్లల కోసం పార్థిరదడంలా , =, .” అంది అమె, 

“మిగిలిన పిల్లలు మంచివాళ్లు. రాళ్ళ గనుల్లో పని చేస్తున్నారు; 
రాతిని చెక్కుతున్నారు. 3 

త ర్వాత అమె భర్త ముందు కంచం ఉంచింది. దాని చుట్టూ 

అన్నం, పెరుగు, కూరల గిన్నెలు - మట్టివీ లోహంతో తయారై నవీ - 
అమరింది. అతను యిలా అన్నాడు. నిజంగా వాళ్లు మంచి వాళ్ళే, 

మార్చిలో కూడా [పత్యేకత లేకపోలేదు నా కింకా గుర్తుంది. వాడు 
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తొమ్మిదేళ్లు కురవాడుగా వీన్నవ్పుడు, రాతితో కోతి యెముక ఒకటి 
తయారుచేశాడు. [ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు వాడీ కళ్లు ఎలా మెరిసి 

పోయేవని !” 
“చూడు, ఆ మెరిసే కలు వాణ్ణి ఎంత దు అరం తీనుకుపోయాయో | 

దండలు గుచ్చేవాడి కూతురితో వన పోసిన పిట్టలా ఎప్పుడూ 

మాట్లాడుతూ వుండేవాడు. అందుకని వాణ్ణి నేను కొట్టాను. అంతే; 
గు[రాల వ్వా ్యపౌరితో వాడు కానా ESE హాయాడు. పారిపోయి 

పన్నెండేళ్లయింది. ఇప్పుడెక ,డున్నాడో యేవో !” అన్నాడు మళ్ళీ, 

ర్మాతి అయింది. ఆ కాంత ౦ సశొంతంగా ఉంది. చికటి అలుము 

కుంది. ర్మాతికంతా దీపాలకు 

అ మరునాడు ఒక చిన 

పారిపోయిన కొడుకు తిరిగి 

కేతకి కోరిక. 

ఇంతలో ఒక జట్టుగా బయలుడేరిన వర్త శు 

పించారు. వాళ్లలో ఒక్డు మిగిలిన వారిని తొందర పెడుతునా- 
అతనిలో ఓర్పు తక్కువయింది. నిజానికి మథుకలో ఉన్నన్ని చిలుకలు 
గాని కదం౦బ వు, వేపచెట్టు గాని మరెకాడా లే 

ఉన్న టుండి అతని చూపు “తల్లిమీద పడింది. ఆ 

ఒంగ లేదు; “పొడుగ్గా ఉంది. తంగా అ వేళకు E 
అతనిమీద పడింది. “నన్ను గుర్తు పట్టావా అమ్మా !” అని అడిగాడు. 

“పిచ్చి స సన్యాసీ... తొందరగా వెడడాం పద మనింటికి” ఆంది ఆమె, 

“ఒకవేళ నాన్న నన్ను వెళ్ళగొడితే !”” అన్నాడు మార్చి. 
కమ్ నాన్నది కొంచెం తొందరపాటు స్వభావం కావచ్చు. కాని నీ 

రాక కోనం ఆయనకూడా తహ తహ లాడిపోతున్నారు” అంది. 
త ర్వాత అ చిన్న పీల్ల వైపు తిరిగి “ఇక మీయింటికి ఏళ్ల సలి? ఆంది కేతకీ, 

ఆశ ర్వాత ఊరి వావివద్ద తల్లి కొడుకులు వాటల్ట” మునిగిపోయారు. 
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24 ie ME: 
న్ స 

ఆ తర్వాత త ల్టీ కొడుకులు య wey 

ఇల్లు చేరుకున్నారు. కొడుకుని చూసే మ. 
నరికి తండి ముఖంలో క్షణ కాలం me 

నంతోషం వెల్లి విరిసింది. “అయితే, 
నువ్వు తిరిగి వచ్చావన్న మాటి 

అన్నాడు చిరచిరలాడుతూ. 

వెంటనే కేతకి వాళ్లిద్దరికీ అన్నం 

వడ్డించింది. కిమ్మనకుండా యిద్దరూ 

అన్నం తిన్నారు. 

భోజనం చివరలో తండి కొం 

చెం కఠినంగానే అడిగాడు : “ఇప్పు 

డేం చేయదలుచుకున్నావు నువ్వు? 

“పని తెలిసిన వాడికి మథు / 

రలో గాని మరో చోట గాని పని 
ఎప్పుడూ వుంటుంది” అని పశ్రాం 

త౦గా జవాబు చెప్పాడు కొడుకు. 

అందుకు తండి “అయితే ఆ 

శక జాతీయుల వద్ద ఏం పని నేర్చు 
కున్నావు? వాళ్లు వర్ధి అబద్ధాల 

కోరులూ దొంగలూను” అన్నాడు. 
““రాబాలూ ధనికులూ శకుల్ని 

అంగరకుకులుగా 

సేవకులుగా నియ 
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మీంచుకుంటారు. మన మథరలోని శిల్పులు వెడల్పయిన ముఖాలూ 

పొడుగాటి ఖడ్గాలూ, ముతక బట్టలూ, గుృరపు రౌతులు ధరించే బూట్లూ 

గల శక సైనికుల రూవాలు చెక్కారు. మనల్ని కొంతకాలం శక్ర 

డొతీయులు పరిపాలించిన సంగతి నీకు తెలుసుగా. |పస్తుతం మనల్ని 

పాలిస్తున్న కుషాన్లు కూడా శకుల మాదిరిగా కనిపిస్తారు.” 

“రాజులు మన మీద ఎక్కువగా వన్నులు వెయ్యన౦తవర కూ, 

సైనికులు మనల్ని దోచుకోనంత వరకూ ఎవరు పరిపాలిస్తే మనకేం? 

అది సరే, మథురానగరం శిల్సి ఆ గరం వ్యాపారులతో ఎందుకు 

నంబంధం "పెట్టుకో వాలి fi 

“ పయాణం చేసేటప్పుడు గుర్రం వ్యాపారి మంచి నేస్తం, అతన్ని 

ఎదికించేందుకు ఎవరూ సాహసించరు. వాళ్ల గరాలు తం౦తాయి. 

గరం వ్యాపారినుంచి విడివడిన త ర్వాత, నేను కొందరు వ ర్తకులతో 

కలిసి |పయాణం౦ చేశాను. వాళ్లు గుంపుగా బయలుదేరుతారు. వాళ 

ఫ్రే 

వ iy 
Ka 
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నాయకుడు అనుభ వప్దాడై వుంటాడు. పెగా సాయుధులిన అంగ 

రడుకుల్ని నియమిస్తారు. వాళ్లు దేశ దేశాల కథలూ తమ “వస్తువులను 

గురించీ, చెపుతారు. ఉత్తర "దిక్కు నుంచి మెత్తనీ వెచ్చనీ ఉన్ని 

గుడ్డలు వస్తాయి. చైనా నుంచి ఒం కుల ద్వారా ఎడారీ కొండలూ దాటి 

చక్కోని గుడ్డలు తెస్తారు. ఆ చీనాంబరాలం పే చాలా మందికి యిష్టం. 

యవనుల దేశం నుంచి టొడీల నిండా (దాక్షానవం పగడాల దండేటూ 

తెస్తారు. వాటిని మన రాజులూ [ప్రముఖులూ ఉవయోగిసారు. 22 

అప్పడు మార్చి తాతయ్య యిలా అడిగాడు : (ను నువ్వు తిరిగిన 

దేశాలలో ఎక్కడైనా మన వస్తువుల్ని చూశావా ఖా? 

“చూడశకేం, చాలా చూశాను. యవనులు, వాళ్లు తీసుకువచ్చే 

నరుకుల కంటు ఎక్కువగానే తీసుకువెడతారు. రకరకాల ముదురు 
రంగుల గుడ్డలు, నన్నని నూలు వస్త్రాలు, జరీ బుటా వస్తాలూ, 

ముత్యాలు, నగలు, రత్నాలు, సువాసన |డవ్యాలు, రంగులు, మందులు, 

మిరియాలు, లవంగ పట్ట, దంతం, ముచ్చటైన దంతం సామాన్లు _ 

మొదలై నవాటిని తీసుకు వెడతారు. కుషాన్ రాజుల వేనవి రాజధానీ 

నగరమైన క పీసాలో (కాబూలుకి ఉత్తరంగా మథురలో తయారైన 

వనితనం ఉట్టిపడే దంతం సామాన్లు చూశాను” అన్నాడు మార్చి. 

“ఎక్కడ చూసినా మథురలోని రాతితో మలచిన వస్తువులు 

కనిపించాయి. కాబూలు నది మొదలుకొని మన యమునదాకా శాంతి 

నెలకొని వుంది. ఈ రాజ్యం వర్తకానిక్రీ చేతిపనులకూ, సిరినంపదలకూ 
ఆటపట్టుగా వున్నట్టు కనిపించింది. నేనిప్పుడు ఆ వర్తకుల్ని కలునుకోవ 
డానికి" వెళ్ళాలి. చెక్కడానికేమన్నా పనికిరాని + ముక్కలున్నాయా? 

విరిగిపోయిన రాతిఫలకాలెనా సరే_”” అన్నాడు మార్చి. 

““కీఖవారిన ఒక ఫలకం వుంది. అది అక్క రదు” అన్నాడు తండి. 

చీకటి పడింది. అయినా తల్లీ కొడుకులు నీళ్ల కుండల పక్కన 

కూర్చుని రాతి పొద్దు పొయ్యేదాకా మాట్లాడుకున్నారు, 



దేశ దిమ్మరి చెప్పిన కథలు: 

ఒకనాటి సాయంకాలం కొడుకు ఇంటికి రాగానే మార్చి వాళ్ల 
తాతయ్య “ఇప్పడు మా మనవుడు చెప్పే కథలు వినాలి” అన్నాడు. 

మార్చి |పారంథించాడు. “ఇప్పుడు రహదారుల గుండా నిర్భయంగా 
వెళ్ళవచ్చు కాదిట్టి, వర్తకులే కాక భిక్షువులూ విద్యార్థులూ కూడా రాక 

పోకలు సాగిస్తున్నారు. విద్యార్థులు కూడా బాగా చదుపుకున్నవారే. 

ఒక విశ్వవిద్యాలయంలో ఏ డేళ్లు చదివి, యింకో విశ్వవిద్యాలయంలో 

మరో యేడేళ్లు చదవడం కోనం వాళ్లు వన్తూ పోతూ వుంబారు. మన 

కొత్త పరిపాలకులైన శకులు పహ్హవులు, కుషానులు మొదలైన వాళ్ళ 
దేశాలు కూడా నేను చూశాను. ఇందుకు కొండలు దాటి వెళ్లాలి” 

“వాళ్లు మన దేశాని కెందుకు రావాలి?” అడిగాడు తాతయ్య, 

“మంచు కొండలకు అవతల ఉండే దేశాలు మన దేశంలోని నదీ 

తీర |పాంకాలవలె సారవంత మైనవి కావు. ఉంటే ఉన్నతమైన పర్వ 

తాలు; లేధా చల్లని యెడారులూ, మేకలను మేపేందుకు ఉపయోగపడే 

పచ్చిక మైదానములూను. చలికాలం బాగా త్మీవంగా ఉన్నప్పుడూ, 

శ్మతువులు దండెత్తి వచ్చినప్పుడూ, అక్కడి [ప్రజలు ఇతర [పాంతాలకు 

తరలి వెడతారు. కొందరేమో కలకలలాడే పట్టణాలూ సారవంతమైన 

పొలాలూ గల మన దేశం వంటి చోట్లకి వస్తారు. ఈ దేశ (దిమ్మరులు 

సాధారణంగా మనకంటె బిలిష్టులె ఉంటారు. ఒకవేళ మనల్ని 

బియించినా వాళ్లు మన విజ్ఞానాన్ని మాం గౌరవిస్తారు. యవనులు, 

శకులు, పహ్హవులు మొదలైన వాళ్లు మొట్టమొదట మనదేశంలో పంచ 

నదుల [పాంకానికి వచ్చి, ఆ తర్వాత యికర [పొంకాలకు వెళ్లినవాళ్లి. 

కుషానులూ ఇంతే. కుషాను చకవర్తి కనిష్కుని అత్యద్భుతమైన శిలా 

వ్మిగహం౦ మన మథురలో తయారు చేయబడి౦దే, చైనా నరిహద్దుల 

నుంచి బయలుదేరి మొట్టమొదట కుషానులు ఇరాను సరిహద్దులకు పశ్శి 



మాథిముఖంగా ప్రయాణం చేశారు. తర్వాత 

దక్షిణంగా [పప్రయాణంచేసి, బాల్ నది నుంచి 

కాబూల్ నదిని చరుకున్నారు. ఆ తర్వాత 

ఉన్నత వర్యతాలు దాటి పంచ నదుల 

ww చేరుకున్నారు. చిట్టచివరికి మన యమునా త్రానికి వచ్చారు. 

వాళ్ట్ చర్మితనంతా శిల్పులు వాళ్ల వ్మిగహాలల రోనూ నాణాలలోనూ వదిల 

పరిచారు... దేశ, (దిమ్మరి అయిన గృురపు రౌతు వేసుకునే బరువైన 
బూట్లు రాజు వేనుకుంటాడు; పహ స్తువుల (ఇరాగియన్లు వలే ఒంటికి 

అంబిపట్టుకున్న అంగీ ధరిస్తాడు ; "శకులవలె మొనశేలిన రసా సా 

ధరిస్తాడు. వి[గహాలమీదా నాణాలమీదా చెక్కబడిన [వాతలవల్ట వాళ్లు 

చేసిన (పయాణాలు తెలుస్తున్న వి. చకవర్తిని మహారాజన్ రాజొధి 

రాజని వ్యవహరించే వారు, ఇరానియన్ల విరుదు యిది, దీన్ని పహ్హవులు 

కూడా ఉపయోగించుకున్నారు. దేవవుతుడని కూడా రాజుని “పిలిచే 



వారు. ఇది చీనాలో సుదూర ప్రాంతంలో వాడబడే సట ఈ బిరుదు 

లన్నీ సంస్కృత శద్దాలే, శ్గకులూ కుషానులూ సంస్కృత మును ఆద 

ap ఇది పందీశభ్రాషు” 

ష్ తములైన వేదముల భాష సంస్కృత ౦, ఇది పండికులకూ, 

కాహ్మాణుఖక మామే తెలుసు” అన్నాడు న. 

మార్చి మ్స చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు, “కాని యిప్పుడు సంస్కృ 

తాన్ని క కవులూ అధికారులూ కూ డా వాడుతున్నారు. రాజుల [పకటనలూ 

ఉ త్తరువులూ చస _లైనవి సంస త౦లొ ననే ఉంటున్నవి. కనిష్క 

ప రెండవ అ? rows అనుయాయులలో గొప్పవాడు. 

“ ఇహారాలు ఏనాొటు అ అయన ఆస్థానంలో పండి 
జ 

టె 

అ 
ఆయన. బొ 
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తులూ కవులూ ఉన్నారు. ఆయన యేలుబడిలోనే మశురలోని శిల్పులు 

బాగా పెకి వచ్చారు. రాజులూ [పముఖులూ, ధనికులూ, టౌద్దులూ, 

జైన తీరంకరులూ కోరే శిల్పాలన్నిటినీ [పన్తుతం వాళ్లు తయారు చేయ 

గలరు. చివరికి [బాహ్మణులు కూడా తమ దేవతల |పతిమలు తయారు 

చేయించుకుంటున్నారు.”” 

అప్పుడు తాతయ్య యిలా అన్నాడు : “మరి, నిర్వాణం పొందిన ఆ 

మహనీయుణ్ణి మనం శిల్పముల ద్వారా చితించ కూడదంటారుగా ! ఆ బుద్ధ 

దేవుని వీవిల్ గాథల్ని వవిత సంకేత ములద్యారా తెలియజేయాలంటారు.”” 

““అది మునపటి మాట తాతయ్యా” అన్నాడు మనవడు. ఇంకా యిలా 
చెప్పాడు. ' “కాని వస్తుతం దక్షిణాపథంలో నివసించే నాగార్జునుడూ, 
కనిష్కుడూ మొదలై నవాళ్లు బుద్ధుని పూజించేందుకు మనకు ఆయన (వతి 

మలు చాలా అవసరమని నమ్ముకున్నారు. కాగా, మన మథురలోనే కాక, 
దూర (పదేశాలలో సైతం - అంటే తక్షశిల పురుష పురం, గాంథారం 

మొదలైన వ. మ విగ హాలు నేను చూశాను. (వాహ్మణుడైన అశ్వ 

ఘోషడు బౌద్ధమతం స్వీకరించాడు. తర్వాత కనిష్కుడు కూడా బౌద్ధం 
స్వీకరించాడు. అందువల్ల, నేడు ఎందరెందరో బుద్దుని అనుయాయులు 

మనకు కనిపిస్తారు. ఏరు రకరకాలుగా బోధించ "సాగారు. కనుకనే 
కనిష్క చకవర్తి కాశ్మీర్ లోయలోని కనిష్కవురంలో ఒక మహా నభ 

ఏర్పాటు చేశాడు. దేశం మొత్తం నుంచి అయిదు వందల మంది భిక్షువులు 
హాజిరయినారు. అశ్వఘోషుడు, వనుమితుడనే [వముఖ భిక్షువు అధ్య 

కత వహించారు. చర్చల తరువాత, బుద్ధుని ఉపదేశాలను నమన్వయ 

పరిచారు. వాటిని రాగి రేకుల మీద మ్. ంచారు. అ రేకులను ఒక పెద్ద 

స్తంభం కింద చాలా లోతుగా భూమిలో bis చేశారు. వెయ్యి నంవత్స 
రాల రర కూడా వాటిని మానవులు చదవవచ్చునని దాళ్ల ఉద్దేశం. స్ 

“కాని మహాత్ముల ఉపదేశాలను రాగి రేకుల మీద [వాయకూడదు 

కదా!” అన్నాడు తాతయ్య. 
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“అయితే ఎలా వాటిని భ[దవరచడం 1? అడీగాడు మార్చి. 

“కంఠ పాఠం ద్వారా ఒక తరం వారు మరొక తరం వారికి 

అంద జేస్తారు” అని తాతయ్య జవాబు చెప్పారు, 

““అలా అయితే దూర పపాంతాల వారికి తెలియజేయడం జరగదు. 

ఇప్పుడు [వాత నాలుగు కాలాల పాటు నిలిచి వుంటుందనీ, [వాతలో 

వుంటే సిద్ధాంతాలను గురింది అధి పాయ భేదాలు పోట్టాటలూ రావనీ 

చాలామంది భావిస్తున్నారు. 

“మునుపు పోట్లాటలుండేవా +?” (వశ్నించాడు తాతయ్య. 

6+లేకేం తాతయ్యా, రెండు ముఖ్య నమ్మ కాలున్నాయి. దక్షిణాది 

ఖిక్షువేమో బుద్దుడు నిర్వాణం చెందిన మహాత్ముడనీ, ఆయన ఉపదేశా 

లను పాటిస్తే జనన మరణాల నుంచి విము క్రి పొంద వచ్చుననీ చెపుతారు. 

కాని ఉత్తరాది భికువువేమో బుద్దుడు దేవుడనీ, ఆయన్ని మనం పూజిం 

చాలనీ చెపుతారు. చకవర్తి ఉత్తరాది వాడు కనుక, రెండవ వాదాన్ని 

(మహాయానం) అదరిస్తాడు. అందువల్ల మనం బుద్ధుడు, మరి యితరుల 

విగ హాలు తయారు చేస్తున్నాము” అని జవాబు చెప్పాడు మార్చి. 

మార్చి యింకా యిలా అన్నాడు : “కనిష్క చక్రవర్తి తన రాజ 

ధానీ నగరం పురుష పురంలో నిర్మించిన విహారం ఆశ్చర్యం గొలువుతూ 

వుంటుంది. పధ్నాలుగం౦త సుల ఎత్తయిన గోపురం ఒకటి అందులో 

ఉంది. దాని పెభాగాన గొవ్ప ఇనుప శిఖరం ఉంది. శిఖరం చుట్టూ రాగి 

గ్ అమర్శబడ్డాయి. పార్వ్వృములందు బుద్ధుని [ప్రతిమలు చెక్క 

బడాయి. 

““మన మిలా కట్టము” అన్నాడు తండి. 

“చ|[శవర్తి ఒక్కొక్కసారి యవనుల్ని పనికి నియమిస్తాడు. ఈ 

విహారానికి అగసిలాస్ అనే యవనుడు పర్యవేకుకుడు. " 

“ఇక మనం న్నిదపోయే వేళయింది. నువ్వేం తెచ్చావో మాకు 

శీపు సాయంకాలం చూపించాలి” అంది కేతకి. 



మధుర నివాసం 

ఆ మరునాడు సాయంకాలం భోజనానంతరం, మార్చి తాను 

తనుకువచ్చిన వస్తువుల్ని చూపించాడు. తల్టికోసం తెల్లని గవ్వ గాజులూ 

తళతళలాడే లోవాంలో చేయబడిన ఒక పెట్ట రీసును వచ్చాడు. 

తాతయ్యకోసం చితమైన నమూనా గల వెచ్చని డఉన్నికంబళ్లి 

తెచ్చాడు. “తాతయ్యా! దీన్ని కాశ్మీరు నుంచి తెచ్చాను. అక్కడి 

గొ|రెలకు పొడుగాటి బొచ్చు వుంటుంది. దాంతో వెచ్చని ఉన్ని తయారు 

చస్తారు” అన్నాడు, 

త ర్వాత మార్చి ఒక బంగారు నాణం చూపించాడు, దాన్ని చూసి 

వాళ్ల౦కా ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయారు, “దీన్నెలా నంపాది+చావు?” 
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అడిగాడు తండి. “ఇది బంగారం మృతం కాదు. మేము సాధారణంగా 

వాడే రాగి నాణెం యివి. ఒక్కొక్కసారి గవ్వలూ వెండివీ కూడా 

వాడతాము.” 

“ఒక వర్తకుని సరకుల్ని దొంగల బారినుంచి కాపాడాను. అప్పు 

డతను దీన్ని నా కిచ్చాడు. నాన్నా, నరిగ్గా చూడు. నాణెం ఒకవైపున 

గురవు రౌతు ధరించే దుస్తులతో వున్న రాదా కనిపిస్తాడు, మరో వైపున 

బుద్దుని బొమ్మ వుంది. ఆయన పేరు వింత లిపిలో రాసి వుంది.” 

తండి ఆ నాణాన్ని అటూ యిటూ చూశాడు. “మంచి పనితనం" 

అని మెచ్చుకునా ఎ 

“దేవతల, 7 ల బొమ్మలతో వున్న యీ బంగారు నాణాలు రోమ్ 

దేశం నుంచి వస్తాయని విన్నాను, ఆ దేశస్థులు మనతో వర్తకం 
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చేస్తారు. వాళ్లు మన వద్ద నుంచి సువానన [దవ్యాలు, నగలు, మందు 

సామాన్లు మొదలె నవీ, చైనా నావారి నుంచి పట్టు బట్టలూ కొంటారు. ఈ 

సామాన్లు భూ, సముద “మార్గాల ద్వారా వాళ్లకు పెడతాయి, బదులుగా 

వాళ్లు మంచి బంగారు నాణాలు పంపిస్తారు. వాటిని మన రాజులు కరి 

గించి, తమ ముదలతో మళ్లీ నాణాలు వేస్తారు. ప 

మార్చి ఒక పెద్ద దంతపు ముక్కను చూపే సరికి, ఆశ్చర్యవడుతూ 

తండి “ఇంత పెద్ద ముక్క ఎలా సంపాదించావు? సాధారణంగా వని 

వాడికి యింత పెద్దది దొరకదు” అన్నాడు. 

“శిల్సి కనుక సమర్ధుడని తెలిస్తే 3, వర్శకులతనికి దంతమూ, డబ్బూ 

వెంటనే యిస్తారు. మన దంతపు సామాన్లకు మంచి గిరాకీ వుంది” 

“నాకు మన మథురలో దొరికే రాయి చాలు" అన్నాడు తండి. 

“చూడు నాన్నా, నువ్విచ్చిన దాంతో నేనేం చేశానో 

స్నానం చేస్తి తన పొడవైన బొట్టుని ఆర బెట్టుకుంటున్న ఒక 

యువతి రూపం ఆ రాతిమీద చెక్కబడింది. కిందికి 'జారుతున్న నీటి 

విందువులను మెడ పెకెత్తి అందుకుంటున్న ఒక హంస కూడా చెక్కు 

బడింది. శిల్చి పనితనం నిజంగా మెచ్చుకోత గింది. తండి ఆనందించాడు. 

“ఇక నీకు మథురలోనే వుండాలని వుందా *ి అని అడిగాడు, 

“నే నిక్కడే వుండాలని నీ తక వా 2 

“అప్పుడే వాడికి భార్యను కూడా నిర్ణయి స్తే $” అంది తల్లి. “ఆమె 

యెవరొ కాదు. మీతోపాటు వని చేస్తున్న ఆయన కూతురే.” 

“మన కులం అమ్మాయిని పెల్లి చేసుకుని, నీలా |పతిభ గలవాడు 

మథుర లోనే ఉండడం కంఠ నాకింకా కావలసిండేముంది 9” అన్నాడు 

తండి ఆప్యాయంగా. 

“అలాగే. నేను చాలా దూరం ప్రయాణం చేశాను. ఇక నేనిక్కడే 

వుంటాను. ఒక వేళ మన్టీ పయాణం చెయ్యాలనే కోరిక నాకు కలిగినా, 

నేను తప్పకుండా తిరిగి వస్తాను.” 



నముద్రగుప్తుని దండయాత్ర 

సముద్రగుప్తుడు - గుర్రపు రౌతు కొడుకు 

కీ.శ. 347. పాటలీవుత్రంలో మహా సందడిగా ఉంది. సమ్ముదగుప్త 

చకవర్తి కొత్త ద౦ండయా[తకు సిద్ధమవుతున్నాడు. మౌర్యుల తదనం 

తరం చాలా శతాబ్దులడాకా తరుచు యుద్దాలు సాగుతూ వుండేవి, కీ.శ. 

320 లో చందగు పుడు గంగానదీ [పాంత౦లో తన అధికారం స్థాపించాడు. 

తన కుమారుడైన నము[డ గుప్తుని తన వారనుడిగా నియమించాడు, 

(కీ.శ, 347 కల్లా, సము|దగుప్తుశు గంగా తీరాన గల రాజొలను జయిం 

చాడు ; హిమాలయాలు మొదలుకొని నర్మదానది దాకా గల ఉత్తర 

థార తాన్ని తన వశం చేనుకున్నాడు. ఇప్పుడు నర్మదకు దక్షిణంగా 

వింధ్య [ప్రాంతం మీదికి దండయాతకు వెళ్ళాలని నిశృయించుకున్నాడు. 

ఆ [ప్రాంతమంతా కొండలూ అడవులూను. రాకపోకల సాక ర్యాలుగాని 

ఉత్తర [ప్రత్యుత్తరాలు వంపే వసతులు గాని అంతగా లేవు. 

రాజుగారి గురవుశాలలో రక్షస్ అనే గుర౦ ఆ రోజు మొండి 

కెప్త౦ది. అది సముదగుపుడి (ప్తి పాతమైన గరం. అయన కది 

ఎంతో విధేయంగా ఉండేది, అయన కాక్క యింకా యిద్దరి మాట 

మాత మే ఆ గుర్రం వినేది, ఒకడేమో గురపు రౌతు వేణు. అతనే 

దాన్ని పెంచి పెద్ద చేశాడు. మరొకడు, వేణు కొడుకు. తొమ్మిదేళ్ల 

బాలుడు. పాకడం నేర్చింది మొదలు గురపుశాలలోనే కాలకేపం చేయ 

సాగాడు. పేరు అశ్వదత్తుడు. ఆరోజు వేణుకి జ్వరం వచ్చింది. అందువల్ల 

మిగిలిన రౌతులు రకునస్ని లొంగ దీనుకోవాలని [ప యత్నిస్తున్నారు. కాని 

లాభం లేకపోయింది. వాళ్లను చూడడం తరువాయి, అది తన్నేది, 

“ఎక్కడున్నాడు అశ్వదత్తుడు 9* అని రౌతులు ఒకరి నొకరు 

(వశ్నించుకున్నారు. 
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Sa సైన్యంతో కలిసి వస్తాడేమో అని వాళ్ళమ్మ వాణ్ణి 
గదిలో పెట్టి తాళం వేసి వుంటుంది” అనుకున్నాడు గురపు రౌతు శ 

పెద్ద అయనే సువర్ణ. అతనే వేణు గుడిసెకు బయలుదేరాడు. వాకిట్లో 4 

వేణు త్రీ, భార్యా కనిపించారు. i 

“అళ్వదళత్తు డెక్కడ ?” మ 

“రక్షుస్ని సాగనంపాలని వాడితో చెప్పండి.” 

వేణు తల్లి యేడున్తూ ' “అడవిలోని పులులకు అశ్వదత్తుణ్ణి ఆహారంగా 

వంపుదామనుకున్నారా 9" అని అడిగింది, 

“నా కొడుకు నాకెంతో, వేణు కొడుకూ నాకంకే” అని సువర్ణ 
వెళ్లిపోయాడు గంఖీరంగా. 

నేణు తల్లీ భార్యా ఒకరి నొకరు చూసుకున్నారు. “రేవు రాజు 

గారు బయలుదేరుతారు. ఆ తర్వాత అశ్వదత్తుణ్ణి బయటికి పంపుదాం." 

ఆ సాయంకాలం రాజుగారికి తెలియచేశారు, రక్షుస్ని దరిడ 

యాతకు తీసుకురావడం కష్టమని, అప్పుడు సముదగుప్తుడే సరపు 

శాలకు బయలుదేరాడు. ఆయన్ని చూడడంతోనే ఆయన వద్దకు పరుగె 

త్రింది గరం. కాని ఒక రౌతు దాన్ని సమీపించేనరికి, అతన్ని ఒక్క 

తన్ను తన్నింది రక్షస్. “లాభంలేదు. దీన్ని లొంగదీనుకునే వాడెవ 

డనా వుండాలి" అన్నాడు రాజు, 

అప్పుడొక కీచు గొంతు వినిపించింది. “నేను దాని నంగతి చూసా 

నండి” తర్వాత ఒక పిల్లవాడు వాళ్ల మధ్యకు వచ్చాడు, మురికి ఒళ్ళూ 

వాడూనూ. ఒంటి మీద సరిఅయిన గుడ్డ కూడా లేదు. .అతన్ని చూడ 
గానే, రకుస్ అతని వద్దకు పరుగెత్తింది. అతను దాన్ని బుజ్జగించాడు. 

“ఎవరు నువ్వు! ల అడిగాడు + చ[కవర్తి. 

/ 
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గేవాడు వేణు కొడుకు, (పభూ!” అన్నాడు నువర్ష. 
“మా నాయనమ్మ నన్ను గదిలో పెట్టి తాళం వేసింది. కాని 

మహారాజుగారికి నా అవసరం కలిగినప్పుడు, అయనతో పాటు వెళ్లే 
హక్కు నాకుంది. అందుకని గదికి కన్నం చేసి, దానిగుండా బయట 
పడ్డాను” అన్నాడు అశ్వదత్తుడు. 

“అవును నాయనా, నీ అవనరం మాకు కలిగింది” అన్నాడు 
చ[కవర్తి, నవ్వుతూ. “కాని మీ అమ్మా మీ నాయనమ్మా అందుకు 
ఒప్పుకోవాలి. వంటనే అడుగుదాం, పదండి." 

నువర్ష వాళిద్దరిని తీనుకువచ్చాడు. “తన మహారాజుతో పాటు 
వెళ్లనీయక౦డా, "వందుకు మీరీ అబ్బాయిని ఆపారు?” అని అడిగాడు 
సముదగుపుడు, 

అశ్వదత్తుని నాయనమ్మ ధైర్యంగా ఇలా అంది. "మవోరాజా! 
వాడు తొమ్మిదేళ్ల పిల్లవాడు. వాడు మీతో పాటు వెళాలనుకున్నాడు. 
మీరు పూజ్యారాలయిన మీ అమ్మగారిని గౌర విస్తున్నట్టు, -ఈ 
కురవాడు కూడా వాళ్ల నాయనమ్మ మాట వినవద్దా, మీరే చెవ్పండి.” 

సమ్నుదగుప్తు డికి తల్లి అంతే మహా గౌరవం" |పాదీనమూ శ క్రి 
మంతమూ అయిన లిచ్చవీ వంశానికి చెందిన ఆమెను తన తండి పెళ్లి 
చేసుకోవడం వల్ల మగధ మీద చందగుపుడికి హక్కు కలిగింది. 
“మీ అబ్బాయిని తీసుకువెళ్లేందుకు నాకు అనుజ్ఞ యివ్యండి. వాణ్ణి 
దా(గత్సగా చూనుకునే భారం నువర్షది” అన్నాడు రాజు. 

“అయితే వాణ్ణి క్షేమంగా స్ట | తీసుకువస్తానని మాట 
యిస్తారా 1 ra అడిగిందీ ఆమె. 

“నా కన్నకొడుకుని/ చూసుకున్నట్టుగా, నేను మీవాణ్ణి చూను 
కుంటాను” అన్నాడు సువర్ణ. 

వెంటనే, అశ్వదత్తుణ్ణి “పయాణానికి సిద్ధం చేశారు. ఆ సందట్లో 
అతను వెల్లివస్తానని చెప్పడం కూడా మరిచిపోయాడు. 



దండయా(త 

ఆ విధంగా అశ్వవత్తుడు నముదగు ప్రుని మధ్య, దక్షిణ ఇండియాల 

దండ డయాతలలో పాల్గొన్నాడు. అతన్ని దొగత్త తగా చూనుకులిటానన్న 

తన మాటను కాపాడుకున్నాడు సువర్ణ. రాజుగారికోనరం తయారుచేసే 

భోజన పదార్థములలోంచి అతనికి" భోజనం పెట్టారు. నర్మదకు 

దక్షిణంగా ఉన్న [ప్రాంత౦ కీకారణ్యాల మయం. "నేల మరీ గట్టిగా 

ఉంది. ఇప్పుడు సైనికులకు బజొ ధాన్యం, అడవి పళ్లు, కుందేళ్లు, 

కౌదొ పిట్ట, కోలంకి పిట్రలు మొద లెనవి ఆహారంగా లభించేవి. 

(పాతఃకాలపు (పార్గనను నిర్వర్తించే నిమిత్తం చకవర్తి 

తెల్లవారుజౌమునే లేచి ఒంటరిగా వెళ్లేవాడు. (పార్థన చేసే సీటప్పుడు తన 

ఆయుధాలను తిసి పక్కగా పెట్టేవాడు, అశ్వదత్తుడు కూడా చింత 

కాయలు, మామిడికాయలు మొదలై న వాటికోసం బయలుదేరేవాడు. 
ఒకరోజు పొద్దున చకవర్తి తూర్పుగా తిరిగి నుంచుని వుండగా, ఒక 

చారల మృగం ఆయన కంట బడింది. వెంటనే ఆయన చేతిలోకి విల్లూ 

బాణమూ వచ్చిపడ్డాయి. అందుకు కారణం అశ్వదత్తుడు. అప్పుడతను 

ఓక మామిడిచెట్టు మీద కూర్చున్నాడు. అతసు పులిని చూశాడు, 

మహారాజుగారి బాణం పులి మెడలో గుచ్చుకుంది. ఆ దెబ్బకు ఆ 

[కూర మృగం విలవిలా తన్నుకుంది. బాగా గాయవడింది. అంతకు 

ముందే అశ్యదత్తుడు ఒక వేట కత్తిని తన బలం కొద్దీ దాని మీదికి విసిరి 

వేశాడు. పులి కాస్తా కిందికి ఒరిగిపోయింది. 

“మాంచి దెబ్బ” అన్నాడు రాజుగారు, అప ప్పడే అందరూ అక్కడికి 

గుమిగూడారు. రాజుగారిని మెచ్చుకు కున్నారు. కాని ఆయన “ఈ 

గారవఠఆ యీ చిన్నకుశాదీకి దక్కాలి” అస్నాడు. 

అశ్వదత్తుడు కిందికి దిగివచ్చాడు. సువర్ణ ముఖం నల్లబడిపోయింద్. 

“అశ ఏలోకి ఒంటరిగా వెళ్ల వద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నీకు ?” అన్నాడు. 



“కాని నేనక్కడ వండడం, 
మవారాజుగారికి సహాయం చేయ 
డం మంచిదయింది కదా!” 
అన్నాడు అశదత్తుడు, వెంటనే 

సువర్ణ వద్దకు వెళ్లి “యికమీద 
నీ మాట తప్పకుండా వింటాను” 
అన్నాడు. ఇలా ఎన్ని సార్లు 

అన్నాడో! 

ఆ తర్వాత, వాళ్లు మరీ 
కీకారణ్యంలోకి వెళ్లారు. అడవి 
మనుషుల యుద్ధ విధానం వేరు! 

పగలు గాని రాత్రి గాని చెట్ల 
కొమ్మల్లోంచి లేకపోతే పొదల్లోంచి 

విషపూరితమైన బాణం ఒకటి 

వచ్చి పడేది. పులులూ చిరుత 
పులులూ పాములూ తిరుగుతూ 

వుండేవి. 

అయినప్పటికీ, నము[ద 

గుప్తుని సైన్యాలు ముందుకి 
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చొచ్చుకు వెళ్ళాయి, వింధ్య [పాంతంలోని రాజులేకాక మహానది, 

గోదావరి, కృష్టా పీరాలలోని రాజులు కూడా లొంగిపోయారు. 

వ్యాఘరాజు (పులుల రాజ్య రాజ్యంలో సువర్ణ, పాపం చని 

పోయాడు. ఎక్కడో ఒక పొద నుంచి వచ్చిన విషపూరితమైన బాణం 

గల్ల, అతను కన్ను మూశాడు. 

అశ్వదత్తుడికి అన్నం నహించలేదు. పీడ కలల వల్ల సరిగా నిద 

పోలేదు. బాగా చిక్కి పోయాడు, ముఖం పాలిపోయింది. ఇది పసిగట్టిన 

మహారాజు “నువ్విలా దిగులు పడకూడదు. నువ్వు కనుక మూల పడితే, 

రతుస్ని ఎవరు చూస్తారు ? ఇక నుంచీ నువ్వు నా గదిలోనే పడుకో” 

అన్నాడు, 

ఆ రాతి గాని తర్వాత గాని అశ్వదత్తుడి కీ పీడ కలలు రాలేదు. 

కొమ్మలూ వెదుళ్ళూ మొదలైనవాటితో కట్టిన రాజుగారి “సంచార 

భవన౦ి వాకిట్లో అతను న్మిదపోయేవాడు. అతనికి మధురమైన 

నంగీతం వినిపించేది. అది రాజుగారి విశాలమైన గది నుంచి విన 

వస్తున్నట్టు (గ్రహించాడు. వెంటనే అతను గది వద్దకు వెళ్లి వినసాగాడు. 

ఉన్నట్టుండి ఒక బల్లెం అతని ఒ౦టికీ తగిలింది. "ఎలుక, ఎలుక! అది 

ఎలా వచ్చిందిక్కడికి *” అని బొంగురు గొంతు వినిపించింది. 

అశ దత్తుడు భయపడిపోయాడు. కాని వైర్యం తెచ్చుకుని యిలా 
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జవాబు చెప్పాడు. "నేను అశ్వ 

దత్తుణ్ణి. రాజుగారి గురవు 

రౌతుని. తీయని నంగీతాన్ని విం 

టున్నాను.” 

“రాజుగారి నంగీతాన్ని విన 

డానికి నీకెన్ని గుండెలురా ! అలా 

చేసిన వాళ్లకు చావు తప్పదు" 
అని ఆ బొంగురు గొంతు భయ 

పెట్టింది. 

"మన మహో రాజుగారు 

గాయక చకవర్తి. కనుక ఆయన 

నంగీతాన్ని వినడానికి యీ 

క్కురవాడు తపించిపోవడ౦లో 

వింత లేదు” అని యింకో కంఠం 

విగిపించిండి, ఆ కంఠాన్ని అశ్వ 

వత్తుడు గు ర్తింజాడు. అది రాజు 

గారి అప్పుడూ, ఆస్థాన విద్యాం 

నుడూ, వీరుడూ అయిన వారిసేన 

పండితుడిది.. రాజుగారి కోరిక 

[వకారం పండిత హరిసేనుడు 

లోవలికి వెళ్ళాడు. జరిగిన విష 

యాన్ని వివరించి, ఆయన అశ్వ 

దత్తుణ్ణి లోవలికి తినుకు వెళ్ళాడు. 
మహారాజు పరువు పరిచిన 

ఉన్నతాసనం మీద కూర్చు 

న్నాడు, వదులుగా ఉన్న నూలు 





ధరించాడు. చేతిలో వీణ ఉంది. నవ్వి, యిలా అన్నాడు: “నా 

గదిని అనుకుని అశ్వదతుడికి మంచం వేయించండి. ఈ డిణా నాదం 

వింటూ అతన్ని హోయిగా నిద పోనివ్వండి,.” 

అందువల్ల మహన తన అప్పులను గరించి ఆయన En 

రించి. తెలురుకునేందుకు అన్వాదత్తుడికి మంచి అవకాశం కలిగింది. 

మహారాజు వీడరడు, కవి, ss పందితుడూను. 

ఆ తరా;త వాక్టో నాగరికతకు నిలయమైన వట్లణాల మీదుగా 

ముందుకి అనగా దక్షిణానికి వెళ్ళారు, మొట్టయొద టి నారిగ్యా అశే్య 

దత్తుడు సమువం చూశాడు. 
రోక్షస్తో పాటు మరొక గురం కూడా వాళ్ళతో పాటు వచ్చింది 

అవి యజ్ఞం క టప్పుడు ఉప యోగించే అనం. దాగమిద ఎవ్వరూ 

కూం క్వో లేదు, అది కు రాజ్యం గుండా వెకుతుందో, అ రాద్యాధివతి 

సముదగుప్పుని అధికారమును అంగీశళరించగమే కాక ఆయన్ని 

చ[కవర్తిగా కూడా గుర్తించినట్టు అర్థం. వాళ్లు పాటలవ్యుతం తిరిగి 
చేరుకున్నాక, అ గుశాన్ని బలి యిస్తారు. అన్వవత్తుడు దాంతో 

“సవం | క్ జాడు, జ | నచ్చిన ఆహారం పెస్టేవాడు, 

షూ గోదావరి కళ మధ్య ఉన్న క రాజ్యం మీదుగా 

వాళ్లు క. [ప్రాచిన నగరమూ, వివాగుకమూ అయిన కంచిలో 

గొప్ప దర్చారు ర ఆ సందర్భంలో దక్షిణాపథంలోని రాజులు 

చకవర్తికి క ప్పములు చెల్లించారు. లంకను పరిపాలించే మేఘవప్టశు 

దూతల దానా ఒక నగల పె్దను సమర్పించాడు. 



తిరుగు (ప్రయాణం 

చిట్టచివరికి, అరగ ని సైన్యం పడమటి దక్కసు (అంటే, 

మహారాష్ట్ర) మీదుగా న్వ దేశం చేరుకుంది. సెనికులు మూడేళ్ల పాటు 

స్వదేశంలో లేరు. యుద్ధరంగంలో గాని వేటలో గాని యుద్ద చర్చల్లో 

న మహారాజు మొదటి “వరునలో నే ఉండేవాడు. కాత వేళ్లల్లో మత 

విషయక చర్చలు జరిగేవి; కవి నమ్మేళనా నాలా నంగిత నథభలూ సాగేవి. 

దర్ప్చామలలో ఆయన సామంతుల వద్ద కవుములా కానుకలూ సిక 

కిరణా లాం 

అశమేధయాగాన్ని సందర్భాంచ వచ్చిన బా మొదలైన 

డారితో పొాటరీవు తం కిఓజకిటలాడుతోంది. వురాణకాలంలొ యుధిమరుడు 
ఓ 

నో 

(మహా భారత కథలోని ధర మ. అశ్యమేధం చేశాడు. 

చం ంశయాత గె సాగినణ ళ్ళ (వ యాగ న వమం కే ఆశ వ్రవత్తుడిక్ 

జాలా అభిమానం! చివ రాతంకా దాంతో 3 గడిపాడు. దాడికి 

a pe జప్పాడు. ఆ మకనాడదు వూలదండలలె చుక్కగా అలంకరించి 

చాణ్న బలి యిచ్చారు. న సందర్భంగా జంగా నాణాలు ముడించి, 

వారి 

౬ Le వాటిని (బాహ్మణులరు యుచాంరు. ఆశందతుడికి కూడా ఒక నాణెం 

ఆనురు చెళ్ళాడు, తలిదం డులకం 
ఏ. 

వ్ వ్ 
చూపింజాలని. తంత రం అతను మరికొన్నిట్ని కూడా ఆజబక్ర80చి 
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వైపు నిన్న బలి యివ్వబడిన గురవు బొమ్మ ఉంది” అని అతను వివ 

రించాడు, 

ఆ నాణెం మరోవెపు చూస్తూ అశ్వదత్తుని తలి “చూడు, ఈ వైపు 

ఎవరిదో ఒక స్త్రీ బొమ్మ వుంది” అంది. 
“అది మన మహారాణి దత్తాదేవిగారి బొమ్మ. బొమ్మ కింద 

“అశ్వమేధ యాగం” అని (వ్రాయబడింది. చూశావా అమ్మా మన మహా 

రాజుగారు రాణిగారిని ఎంతగా గౌారవిస్తున్నారో” అన్నాడు అశ్వ 

దత్తుడు. 
ఇంకొళ నాణెం చూపిస్తూ అతనిలా అన్నాడు. “ఇందులో మహా 

రాజుగారి బొమ్మ చెక్కబడింది. చేతిలో వీణ. ధోవతి కట్టుకున్నారు. కాని 

ముత్యాలు పొదిగిన శిరో భూషణం దాల్చారు. చెవులకు వ(జాలు. చేతికి 

ఎంతో విలువైన ఆభరణం. నాణెం మరోవైపున లక్ష్మీదేవి బొమ్మ ఉంది. 

ఒకరోజు లంకను పరిపాలించే మేఘవర్లుని దూతలు పాటలీ 
పుతానికి వచ్చారు. వారు బౌద్ధులు, చ్మకవర్తికి విలువగల కానుకలు 

తెచ్చారు. అశోక చ్మకవర్తి బుద్ధగయలో నిర్మించిన విహారాన్ని చూడ 

వచ్చిన లంకలోని “బౌద్ధులు తమకు ఉండడానికి తగిన వసతులు లేవని 

మేఘవర్షునికి తెలియజేశారు. అందువల్ల బౌద్దులు వుణ్యక్షే[తాలను నంద 
ర్శించ వచ్చే బౌద్ధుల ఉపయోగం కోనం ఒక విహారం నిర్మించడానికి 

గాను అయన నము[దగుప్ప్తుని అనుమతిని కోరాడు, అనుమతి యివ్వ 

బడింది; ఒక మంచి చోటు ఎన్నిక చేశారు. విహారం కూడ కట్టబడింది. 
అది మూడంతస్తులది. అందులో ఆరు మండపాలు. దాని చుట్టూ 80-40 

అడుగుల ఎత్తుగల బలిష్టమైన ఒక [ప్రహరి గోడ, లోపల్క వెండి బంగా 
రాలతో చేయబడి హాం. పొదిగిన బుద్ధ దేవుని విగ్రహం. 

నము[దగుప్తుడూ ఆయన కుమారుడూ విష్ణుమూర్తిని కొలిచే వార 

యినా మహారాజు బౌద్ద మతాన్ని యింతగా రీదరించిన విషయం వినే 

సరికి అశ్వదత్తుని తల్లికి ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగింది. అప్పుడు గుప్తుల 
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ఆనానంలో బౌద విడ్వాంసుడైన వనుబందు వండితుడిక్ గల [ప్రముఖ 

శ్వదత్తుడు తల్లిదం|డులకు తెలియజేశాడు. 
ోకాజాగారి అపుడు [బాహ్మణుుడైన హరిసేన వండి 

తుడు గడా! అన్నాడు తండి, 

రక నంన్కృతంలో గొప్ప పండితుడు vf 
Mo Bw ym: న అం దప ఇ మ ఆ అం గా Ete 

STN) అయ వౌఠకుం ల ౫0 6౫ Sze తెలుసు, ర త సం 0 అ WwW MN యి 

లెన 

& a 
EM 

దేశాలనుంచి అయన అహోఃనాలు వచ్చాయి. మన చ కవరులందరు 
oo వ. 

మతాచ ర్యుల్న గౌరవించారు ; వాళ అనుయాయులకు వనతులు కొలిం 
౯ (| 

(a ళ్ 

wr 
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ఆయనతోపాటు అతనూ ఎన్నో [పయాణాలు చేశాడు, తన తం|డీ 
జీవిత కాలంలో అతను చేసిన చివరి పయాణం [పయాగకి. 

సము[దగుప్పుడు వృద్దుడయాడు. ఆయన్ని గురించి హరిసేన 

ప౦డీతుడు సంస్కృతంలో ఒక కావ్యం [వాశాడు, కాశాంవిలో నుమారు 

అయిదు శ తాబ్దులుగా ఉంటున్న ఒక చక్కని తంత్రం మీద ఆ కావ్యం 

చెక్కబడి౦ది. 

యుద్ధ వీరునిగా, గాయకునిగా, కవిగా మహారాజు ఆ కావ్యంలో 

చి,తింపబడీన తీరుని అశ్వదత్తుడు తలిదం|డులకు సంగ హంగా 

వివరించాడు. ఆ మహారాజు చేసిన తూర్పు, ఉత్తర, దక్షిణ ద౦డ 

యా[తల విశేషాలను కూడా వివరించాడు. 

“మేమందరం కంట తడిపెట్టగా, నువ్వానాడు మొట్టమొదటి 

సారిగా మహా రాజబొగారితో బయలు దేరావు. అనాటినుంచీ ఈనౌటి దాకా 

ఎన్నెన్ని విషయాలు కెలుసుకున్నావు! దీనికంతా కారణం ఆ రక్షస్ 

గరం. నువ్వు లేకుండా అది బయలుదేరింది కాదు” అంది తో 

దత్తుని తల్లి, 



హర చక వరి 
యై pan 

యువకుడెన హర్షుడు కనోజికి రాజగుట 

“a ఒక చోట శోకం మూర్తీ భవించిన ముగ్గురు పొడుగాటి 

స్త్రీలు ఓక చితిముందు కూర్చున్నారు. పొట్టిగా, నల్లగా ఉండే అడవి 

స్త్రీలకంపె వాళ్ళు భిన్నంగా కనిపించాను. ఆ ముగ్గురిలో మరీ చిన్న 

దాని ముఖంలో రాజకీవి కొట్టవచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది. ఆమె యువరాణి 

రాజ్య శీ. అమె తండ్రీ స్టానేశ్వరం పరిపాలించే రాజు. రాజ్యం చిన్న 

దైనా దాన్ని ఒక ముఖ్యమైన రాజ్యంగా చేశాడు ఆయన. పూణుల్ని 

os న్కందగుప్పుని కాలం నుంచీ వాళ్ళు దేశంమీద పడి కొల్ల 

గొ ట్టవా 

“రాజుకి రాజ్యవర్థనుడూ హర్షుడూ క యిద్దరు కుమారులు. 

చక్కని చుక్కలైన రాజ్య సీని కనోజి రాజు! పి “వేశాడు. అప్పుడే 

ఆర్యావర్శంలోని నగరాలలో [ప్రముఖ ల నోటి రూపు దిద్దు 

కుంటోందే. 

ఇంతలో ఉన్నట్టుండి హూణులు ద౦డెత్తి వచ్చారనే వార్త ఒకటి 

ఉత్తర దిశనుంచి వచ్చింది. వెంటనే రాజ్యవర్జనుని నాయకత్వంలో 

పైన ౦ బయలుదేరింది. వాళ్ళ తో పాటు హర్షుడు కూడా బయలుదే రాడు, 

అప్పుడతనికి పదిహే నేళ్ళు! అందువల్ల అతన్ని హిమాలయాల మొదట్లోనే 

ఉండమని చెప్పి, రాజ్యవర్థ ను. ముందుకీ బెభ్ఫాశ, హర్టునికీ తోడుగా 

కొంత అశ్వికదళం౦ జం జరిగింది, అది సుందరమైన (పాంకం, 

అక క్కడ హర్షుడు ఆటపాటల్లో ముసిగ్దోయాడర, 

౦కఫో రాజుగారు మరణ శ శ్ యః సమద ఉన్నట్టు వార్త వచ్చింది, 

షు హర్షుడు తండీ వద్దకు బయల రాకు ఈ వార్తను “తెలియజేయ 

డానికి కొందరు సెనికులు ఒం"టెలమీద బయలు దేరారు, రాజ్యవర్థనుని 
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వద్దకు. పోతూ పోతూ హూణులు రాజ్యవర్థ నుని గాయపరిచి మరీ 

వెళ్ళారు. కష్టాల మీద కష్టాలు వచ్చిపడ్డాయి. -ఈ పరిస్థితిని అండగా 

తీసుకుని పడమటి మాళ్వ పరిపాలకుడు కోనోబిని ముట్టడించాడు. రాజుని 
చంపివేశాడు. రాబజ్యథ్రీని ఖైదులో ఉంచాడు. 

రాజ! వర్ధనుడు వెంటనే పయాణమై వెళ్లి, మాళ్వురాజుని జయిం 

చాడు. ఈ విషయం తెలియని రాజ్యశ్రీ గుప్త 'వంశీయుడై న ఒక (పము 

ఖుని నహాయంతో తప్పించుకుని, ఒక బౌద భిక్షువు నహకారంతో 

వింధ్యాటవిలోని ఒక బౌద్ధాశమం చేరుకుంది. 

కష్టాలింకా రాజ్యవర్థనుని వెంటాడసాగాయి. అతన్ని ఒక నమా 

వేశానికి రమ్మని స్నేహం నటించి గౌడ రాజు (పశ్చిమ బెంగాలు) 

శశ్చాంకుడు పిలిచాడు. అతను మాళరాజుకి మితుడు. ఒక్క సై సైనికుణ్ణి 

కూడ వెంట తీసుకు వెళ్ల లేదు ౮ రాజ్యవర్థనుడు, పాపం, అతన్ని హత్యచేశారు. 

అందువల్ల భార మంకా హర్షునిమీద పడింది. తన అన్నయ్యను 

చంపినవారి మీద వగ తీర్చుకోవాలనీ, సోదరిని కాపాడాలనీ నిశ్చ 
యించుకున్నాడు. 

ఇలా ఉండగా, రాజ్య నిస్పృహ చెందింది. [కుంగి కృశించి 

పోయిన ఆమె మరణించాలనే ఉద్దేశంతో చితికి కావలసిన ఏర్పాట్లు 

చేసింది. “తండ్రీ, అన్నయ్యా, భోరా మరణించారు. ఇంక సన 

కాపాడుతారు? నే నెందుకు [బతకాలి 2” అంది వెంటనున్న ఫ్ర్రీలలో 





ర్ 2 

“ఇంకా మీ సోదరుడు వున్నాడు గదా! అతన్ని. మన వద్దకు 

వంపిస్తామని అడవి దొరలు చెప్పారు.” 

“అకనేమో చిన్నవాడు; బాధ్యత లేమో ఎక్కువ.” 

కొన్ని రోజులు గడిచాయి, ఎవ్వరూ యే సహాయమూ చెయ్యలేదు, 

చివరికి రాజ్య ఇలా అన్నది: “రేపు తప్పక మరణిస్తాను. ఇవాళ 

ర్యాతి (ప్రార్థన చేద్దాము. అగ్ని నన్ను పరిశుద్ధనుగా చేయడమే కాక, 

నా కష్టాలను తొలగిస్తుంది.” 

కాని తెల్లవారేసరికి అదృష్టదేవత రాజ్య[శీని వరించింది. పగలూ 

రాకీ అనక (ప్రయాణం చేసిన హర్షుడు సకాలంలో తన సోదరిని నమీ 

పించాడు, రాజ్య, సభఖురాండ్రు కూడా మరణించాలనే నిశ్చయించు 

కున్నారు. కాగా, వాళ్ళు ముగ్గురూ చితి నెక్కడానికి [పయత్ని స్తూ 

వుండగా, హర్షుడు రాజ్యశీని కాపాడాడు, 

“హర్షా! నువ్వు వచ్చావా?” అంది ఆమె, “కాని అన్ని వైపుల 

నుంచి బెదిరిస్తున్న ఆపదలను మన మేం చెయ్యగలం? నువ్వేమో 

రాజుగా ఉండదలుచుకో లేదు ; కవిగా వుండాలనుకున్నావు గాని. 

హర్షుడు నమ్మకం కలిగించే విధంగా అన్నాడు, “మొట్టమొదట 

మన తాతయ్య కొలుస్తూ వచ్చిన యీ నూర్వుణ్ణి నమస్కరిద్దాము. 

సూర్యుడు మనకు కొత్త జీవితమూ కొత్త రోజూ [పసాదిస్తున్నాడు.”” 

తన వెంటనున్న పండితుని వైపు చూశాడు, ఆయన నూర్యుణ్ణి స్తుతిం 

చాడు, 

అ తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి వచ్చారు. మంతులూ మొదలైన వారి 

సమ్మతితో హర్తుడు కనోజి, స్థానేశ్వరములకు రాజయాడు. హర్షుడు 

చిన్నవాడవడ౦ వల్ణ, కొందరతనిని నందేహించారు. కాని వృద్ధ సేనా 

పతి సింహాన౦దుడు హరుశు రాజు కావాలని పట్టుబట్టాడు. ఆ విధంగా 

కీ, శ. 606 లో హర్ష శకం మొదలయింది. 



కసోజికి మంచీ రోజులు 

ముప్ఫయి అయిదేళ్ల తర్వాత హర్షుడూ, రాజ్య, [పభాకర పండి 

తుడూ ఉచ్చస్టితిలో ఉన్నారు. మంది రక్షణ గల కనోజిలో నారి 

నివానం. కనోజికి పడమట గంగానది, మిగిలినవె వుల లోతైన అగ 

డలూ, మధ్య మధ్య ఉన్నత స్తంభాలూను. కనోజిలో అందమైన ఆల 

యాలూ, బౌద్ద విహారాలూ, రాతితోనూ కరతోనూ కట్టబడిన యిళ్ళు 

వాకిళ్ళు వెలిశాయి, : 

హర్షు డిప్పుడు ఆర్యావర్తమునకు (పభువై నాడు. రాజ్యశ్రీ అతని 

పక్కనే “కూర్చుని పండితుల [వనంగాలు వినేది; చర్చల్లో పాల్గొనేది. 
హర్టుడికే మత విషయములన్నా భోగములన్నా చాలా అభిమానం. 

అందువల్ల రకరకాల సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడంలో మునిగి తేలుతూ 

వుండేవాడు ౩ పండితును. 

మ 'వొర్తుడు రచించిన నాగానంద నాటకాన్ని వండితుడు రంగస్థల 

క్కించాడు.. అది ఒక ([పాచిన బౌద్ద గాథ ననుసరించి [వాయబడిన 

నాటక. నూట కం ముగిసిన తర్వాత పండితుని కొడుకు వుండరికుడు 

తన స్నేహితులైన వనుభూతి, అయంలతో చర్చించాడు. “అశోకుడు, 

నము దగోపు వ, చందగుప్త వికమాదిత్యు శు మొదలైన వారిలా 
మన మహారాజు కూడా గొప్పవాడు. మా నా న్నృగారు మహారాజుని 

గురించి చెపుతూ యిలా అంటారు ; “ఆయన శాంతి కాముకుడు, దయా 

మయుడు. ఇతరులలోన మంచినే ఆయన చూనారు. |వజల చేమం 

కోనం ఆయన నార త్యాగం చనుకుంటారు. సా యిదే వివంగా 

మహారాజా నాయుకంళోని నాయకుడైన వీమూత వాహానుని చి తెంచారు," 

“సరేగాని మన మహారాజు పు. గొవృ వాడంటావు. 

అశోకుడు శాంతికోనం యుద్ధమును త్యజించాశు.  సమ్ముదగుప్త్ర-- 

ఉతర, దక్తిణాపథాలను జయించాడు” అన్నాడు ఆయం, 
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వసుభూతి అన్నాడు గదా: “ఒకప్పుడు రాజుగారి సైన్యంలో 

5,000 ఏనుగులుండేవి. 20,000 మంది ఆశ్వికులూ 50,000 సైనికులూ 

వుండేవారు. ఇప్పడు 60,000 ఏనుగులున్నాయి ; 100,000 మంది ఆశ్వికు 

లున్నారు. 3 

ఈదేశంలో శాంతిని స్థాపించేందుకు హర్షుడు పోరాడవలసి వచ్చింది. 

- హూణులు గుప్త స్మామాజ్యాన్ని పడగొట్టిన తర్వాత, అర్యావ 3 కంలో 

బలవంతుడై న రాజి లేకపోయాడు అన్నాడు పుండరీకుడు. 
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“అరెళ్ల దాకా సైనికులు తమ ఆయుధాలు కింద పెట్టలేక పోయారు. 

ఎలాగయితేనేం చివ9కి రాజ్యాలన్నీ ఒక్క గొడుగు కిందికి రాగలిగాయి. 

హర్షుడిప్పుడు నేపాలుతో సహా గంగానది లోయగంతా తన వనం చేసు 

కున్నాడు, ఆయన రాజ్యం హిమాలయాలు మొదలుకొని నర్మద డికా 

వి స్తరించిందన్న మాట. ఎక్కడెక్కడి రాజులూ - తూర్పున వున 

కామరూపం (అస్ఫా 

ము) (ప్రభువు మొదలు 

కొని పడమట వల్లభి 

రాజు దాకా అందరూ 

_ హరుని అధికారానికి 

లోబడిన వారే. 
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వీళ్ల మాటల్ని [పభాకర వండితుడు విన్నాడు, “నిజమే, కాని 

[పజౌక్షేమం కోసం హర్షుడు తన శక్తినంతా వినియోగిస్తున్నాడు. 

బాటసారుల కోనం విశాంతి గృహాలూ,. మనుషులకూ, జంతువులకూ 

వైద్యశాలలూ కట్టించాడు. దొంగలను పట్టుకునేందుకు మనుషుల్ని 

నియమించాడు. 'కోతల సమయంలో [గామస్థులకు [పత్యేక రక్షణ 

కల్పించాడు. పట్టణాలలోనూ [గామాలలోనూ రహదారుల మీద స 

నెలకొనే విషయమై తరుచుగా (పయాణం చేస్తారు.” 

“మహారాజు గారి దినచర్య యేమిటండీ + భ₹ అని అడిగాడు వసుభూతి. 

“రోజులో కొంత భాగం రాజ్య వ్యవహారాలకు వినియోగిస్తారు, 

రాజ్యం (పతి భాగం నుంచీ వచ్చే సమాచారాలను మంతి మండలితో 

సం|పతించి (వాత పూర్వకంగా ఉత్తరువులు పంపిస్తారు. వాటిని వెను 

వెంటనే ఒంటెల మీద అందజేస్తారు. ఇందుకోనం జక శాఖనే ఏర్పాటు 

చేశారు. 

“కనోజిలో సాగినట్టుగానే, చెట్ట కొమ్మలతోనూ వెదుళ్లతో నూ 

నిర్మించిన “సంచార భవనంిలో కూడా అయన దినచర్య సాగుతుంది. 

ఇలా చేయకపోతే, ఆయనకు గల వివిధ కార్య కలాపాలను నిర్వర్తించ 

లేడు.” 
ఇంకా పండితుడిలా అన్నాడు “ధర్మ కార్యాలకు గాను రోజులో 

కొంత భాగం వినియోగించబడుతుంది. పేద వారికీ, మతాచార్యులకూ, 

విద్యా నంస్టలకూ రాజుగారు దానాలు చేస్తారు; ఇవి చక్కగా జరగాలి; 

ఏటిని పర్యవేక్షించాలి. బౌద్ధ థిక్తువులకూ, (వాహ్మణ సన్నా్యానులకూ 

రోజూ అన్నదానం జరుగుతుందీ.” 

అయం అడిగాడు : “బౌద్ధ ధర్మాలంసే రాజుగారికి అంత me 

ఎందుకు ? ఆయన పూర్వులు బౌద్ధులు కారు గదా!” 

“మన రాజుగారి పూర్వులు ఎందరో దేవతల్ని పూజించారు. 

ఆయన దూరపు పూర్వీకుడు ఒకాయన శివుణ్ణి ఎక్కువగా అభిమానిం 
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చాడుు పూజించాడు. రాజుగారి తండి [ప్రభాకర వర్షనుడు (పతి రోజూ 

ఆదిత్యుని (పార్థించేవారు ; కెంపులు పొదిగిన పాతలో కెందామరలు 

సమర్పించేవారు. హర్షుడు శివుని కీ, నూర్యునికీ, బుద్దునికీ ఆలయాలు 

కట్టించారు. నలందాలోని బౌద విశవిద్యాలయాగికి జోవరులు. [వతి 

అయిడేళ్లకొకసారి ఒక గొప్ప పరిషత్తుని ఏర్పాటు చేస్తారు. _ దేశ దేశాల 

నుంచి వచ్చిన వండితులు అందులో పాల్గొని చర్చలు జరుపుతారు. 

ఒకరి భావాలు మరొకరు తెలుసుకుంటారు” అనాడు మండితుడు. 

“ఈ పరిషత్తులలో నత్కారం జరుగుతుందనుకుంటాను”” అన్నాడు 

వనుభూతి. 

“అ [కితం అయిదేళ్లలో రాజుగారి సొంత ఖజానాలో చేరే 

డబ్బు నంతా బౌద్ద భికువులకూ (బ్రాహ్మణ పండితులకూ ేదవారికీ 

ఇసారు. చివరికి తన ఆభరణాలను వస్తాలను కూడా ఇచ్చివేస్తారు. 

చెల్లిలి వద్దనుంచి వస్తాంలు అడిగి తీనుకుంటారు. ఆ విధంగా వచ్చిన 

డబ్బుని భికుపులు తమ వవ్నిత (గంథాలకు [వతులు తయారుచేయడానికి 

వినియోగిన్తారు” అని వండితుడు చెప్పాడు. 
“రాజుగారి యితర కార్యకలాపాలు యింకా యేమన్నా వున్నాయా?” 

అడిగాడు వసుభూతి. 

“రోజులో కొంత భాగం సాహిత్య చర్చలకు వినియోగించ 

బడుతుంది. కవులకు పోటీలు పెడతారు. కవులు కావ్య గానం చేస్తారు. 

హర్ష చ[కవర్తి నాటకాలూ, ఒక వ్యాకరణ [గంథమూ (వాశారు. 

ఆయన ఆ ప్రమితుడైన బాణభ ట్లుడు గొప్ప రచయిత.” ఆ తరువాత 

(ప్రభాకర పండితుడు ఏదో వనిమీద వెళిపోయాడు. 
“బాణభట్టు భూర్జ పతాల మీద (వాసిన ఒక కథను మా 

నాన్నగారు చెప్పారు. బాణుని నంన్కృతాన్ని అర్థం చేనుకోవడం కష్టం. 

(వస్తుతం ఆయన హర్ష చ[కవర్తి చరితను [వాస్తున్నాడు. 

“మన రాజుగారి శైలి సులభ సుందరం. నేను నాగానంద నాటకం 
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చదివి ఆనందించాను. బోధి నత్వ్తుడైన జీమూతవాహనుడు గరుత్మంతుని 

బారినుంచి నాగ జొతిని (పాములు) ఎలా కాపాడగలిగిందీ నాటకంలో 

చక్కగా చెప్పబడింది. పాములకు శ తువు గరుత్మంతుడు. పెగా 

హరుని [వాత ముద్దులు మూటగడుతుంది ”” అన్నాడు వనుభూతి. 

“నేను నలందా విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్ళాలని అభఖిలషి స్తున్నాను, 

అక్కడి ప మూడు పెద్ద భవనాలలో వేలాది [వాత (పతు 

లున్నాయి” అన్నాడు వుండరీకుడు. 

“నేనూ నలందాకి వెళ్లాలనుకుంటున్నాను. ఉత్త రాపథము నంత 

టికీ వేళ చూపుతున్న అక్కడి నీటి గడియారాన్ని చూడాలని నాకోరిక” 

వనుభూతి చెప్పాడు. 

“అందులో మనకు ప్రవేశం దొరుకుతుందో లేదో! నలందాలో 

చేరే విద్యార్థి విద్యాంనుడుగానే వుంచాడు. అక్కడి ద్వారపాలకులు 

ర చదువుకున్న వారే. వాళ్లుకూడా |పశ్న లడుగుతారు, [వతి 

౦వత్సరమూ పది మంది అభ్యర్థుల్లో ఏ యిద్దరికో ముగ్గురికో [పవేశం 

లభిస్తుంది. స్ట 

కాని 5,000 మంది విద్యార్థు లున్నట్టు చెపుతారు” అన్నాడు 

వసుభూతి. 

“వాళ్లంతా భారతదేశం నుంచే కాక లంక, యవ ద్వీవం, నువర్ణ 

ద్వీవం (బావా సుమాలు మొద లెన దేశాలనుంచి కూడా వచ్చినవారు. 

66 జ్ర వ్ర ప “0, దొరికినా, ఆఖరు పరీక్షల్లో కూడా నెగ్గాలి, 

ఆలా నెగ్గిన విద్యార్థుల్ని పూల మాలలతో అలంకరించి, ఏనుగుల మీద 

కూర్చో బజ్జి ఊరేగిస్తారు. నెగ్గనివారి ముఖాలకు మసి పూసి గాడిదల 
మీద కూర్చోబెడతారని విన్నాను” అన్నాడు అయం, 

“అలా అయితే పుండరీకుడూ నేనూ నలందాకి వెళ్ల కపోవడం౦ 

మంచిది” అన్నాడు వనుఖూతి. 



కనోజీలో మత సమావేశం 

[(వభాకర వండితుడు త్వర 

త్వరగా వస్తున్నాడు, అయన్ని 

వాళ్ళు ఆపారు, "నలందాని గురించి 

మాకు చెప్పండి” అడిగారు. 

“పాశ్చాత్య విద్వాంనుడు 

యువాన్ చ్వాంగ్ కి నన్మాన నభ 

యేర్పాటు చెయ్యాలి” అని వండి 

తుడు ఇంకా యిలా చెప్పాడు: 

“ఆయన నలందాకి యాతికుడుగా, 

విద్యార్థిగా వెళ్ళాడు. వండితుడ. గా 

కీర్తి గడించారు. కులపతి శీల 

భ[దుడు ఆయనకి గొప్పగా 

స్వాగతం ఇద్చారు. పూలూ పరి 

మళ [దవ్యాలూ చల్లుతూ 200 

మంది సన్నాసులు ఊరేగింపుగా 

వెళ్లి ఆయన్ని లోవలికి కీనుకు 

వచ్చారు. జేగంట మోగించారు. 

నలందలో తనకు కావలసిన 

దేన్నయినా వాడుకో వచ్చునని 

ఆయనకి తెలియ జేశారు.” 
“అయితే అయన నలంద 

నెందుకు విడిచి పెళ్టీనట్టు ?" అడి 

గాడు పుండరీకుడు. 

“ఉతర భారతంలోని రాజు 
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లందరూ అంత గొవ్ప విద్వాంనుని తమ ఆస్థానంలో ఉంచుకోవాలని 
ఆశించారు. యువాన్ చ్వాంగ్ నలందాకి చేరేముందు, ఆయన్ని కాశ్మీర 
రాజు ఎంతోఘనంగా ఆహ్వానించాడు. ఆయన నడిచిన దారిలో పూలు, 
నువానన [దవ్యాలు చల్లించాడు. తన నంన్కృత జ్లానాన్ని వృద్ధి చేను 
కునేందుకు, ఆయన రెండేళ్లు ఒక విహారంలో ఉన్నాడు. ముఖ్య బౌద్ద 
(గంథాలను చెనాకి తీసుకు వెళ్లేందుకుగాను, వాటి [పతులను తయారు 
చేసేందుకు, 20 మంది [వాయనగాం డను రాజు నియమించాడు. నలందా 
చేరుకునేముందు, ఆయన ఎన్నో విహారాలు సందర్శించాడు. మన మహో 
రాజూ కామరూప మేలే భాస్కరుడూ అయన ఉవన్యాసాలు వినాలని 

కుతూహల వడ్డారు. కాని యువాన్ చ్వాంగ్ నవినయ౦గా తన అసమ్మతిని 

తెలిపి తన విద్యాభ్యాసానికి అంతరాయం కలగకూడదని వివరించాడు. 

భాస్కరుడు ఉగుడై నాడు, నలందను బూడిదపాలు చేస్తానని బెదిరిం 
చాడు. అప్పటినుంచీ ఆయన భాస్కరుని ఆస్థానంలో ఉ౦డసాగాడు. -ఈ 

నంగతి మన మహారాజుకి తెలిసింది. వెంటనే భిక్షువుని పంపవలసిందిగా 
భాస్కరునికి నందేశం వంపారు. నా తలనైనా నేనిస్తాను గాని నొ 

అతిథిని మాతం పంపను - అని నమాధాన౦ వంపాడు. ఇందుకు మన 
మహారాజు “అయితే నీ తలను వంవవలసింది” అన్నారు. అందువల్ల 
భాస్కరుడు యువాన్ చాగంగుతో ఇక్కడికి వచ్చాడు. యువాన్ ద్వాంగ్ని 
మహారాజు ఘనంగా ఆహ్వానించారు. ఆయన కృతులలో ఒకదాన్ని 
వివరించమని కోరారు. ఆయన |పనంగం౦ విని మహారాజు ముగుడై 
ఒక మహా నభ ఎర్పాటు చేశావు. అందులో విద్వాంనులందరూ పాలొన 
వచ్చు. ఆ న్యాయశాస్త్ర పార౦గతుని ఎవరైనా వాదంలో ఓడిగా అచ్రేమో 
చూడాలని మహారాజు కోరిక. ఆయన యువాన్చ్వాంగ్కి న్యాయశా త్ర 
పారంగతుడనే విరుదు ఇచ్చారు. 

“ఆ మహాసభ కోనం అప్పుడే ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. 

అతిథులందరికీ భోజన, గృహవసతులు చేశారు. కొన్ని వేలమంది బౌద్ధ 
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భిక్షువులు వచ్చారు. ఒక్క నలందనుంచే వెయ్యి మంది వచ్చారు. హర్షుని 

సామంతులు పద్ధెనిమిదిమంది సపరివారంగా విజయం చేశారు, చ [కవ రికి 

స్వాగతం చెప్పాలని, భాస్కరుడూ, వల్లభి నేలే [ధువసేనుడూ మహా 
రాజుతోనే ఉన్నారు. నగరానికి వెలుపల నభ యేర్పాటు చేయబడు 

తుంది. నభా [ప్రాంగణం సింహద్వారం వద్ద పొడుగాటి న్లంభం౦ ఒకటి 

నిర్మిస్తారు. యువాన్ చ్వాంగ్ సభకు అధ్యక్షత వహిస్తారు. తన సిద్ధాంతం 

వివరించి ఆయన దాన్ని ఖండించమని పండితుల్ని కోరుతాడు” అని 
(పథాకర పండితుడు సవివరంగా చెప్పాడు. 

మహాసభ [పారంభ మయింది. పుండరీకడూ అతని మి|తులూ 

నభా |పాంగణంలోకి వెళ్లగలిగారు. తెల్లని గుడ్డమీ. ఎరని అక్ష రాలలో 

యువాన్ చ్వాంగ్ పతిజ్ఞలు [వాయబడినవి, 'దాన్ని సింహద్వారం వద్ద 

క స్టే బాధ్యత పుండరీకుడిది. ఒక ఉన్నత న్తంభం మీద బంగారంతో 
చేయబడిన బుద్ధ విగహం ఉంచబడింది. స్తంభం కింద యువాన్ చ్వాంగ్' 

మొదలైన వారికి [పత్యేకంగా ఆసనాలు అమర్చారు. 

చర్చ నాలుగు రోజులపాటు సాగింది. మహాయాన బౌద్ధమును 

నమర్ధిస్తూ యువాన్ చ్వాంగ్ స్పషంగా తన వాదం తెలియజేశాడు. 

ఆయన వాద౦ చ|కవర్తికీ, రాజ్యుశ్రీకీ నచ్చింది. 
అయనవలె వాడించ లేని (పత్యర్థులు ఉగులయారు, ఆయన్నీ చక 

వర్తినీ విమర్శించసాగారు. చివరికి పిల్లల్లోరూడా వాదోవవాదాలుసాగాయి. 

“ఆ విదేశ విద్యాంనుని ఎవ్వరూ [పతిఘథించరు. ఎందుకంట, 

చ|కవర్తి తమను శిక్షి సాడేమో అని వాళ్ళ భయం” అన్నాడు అయం, 

“మా నాన్నా, బాణభట్టూ, కామరూపం [వభువూ [వబాహ్మణులే, 

వీళ్ళు బౌద్ధ మతాన్ని అంగీకరించ లేదు. నిజమైన (ప్రత్యర్థి శిక్షను చూసి 

భయపడ క్కరేదు. యువాన్చ్వాంగ్ నిజమైన వండితుడు, నహర్షంగా 
నేర్పుతాడు ; నేర్చుకుంటాడు కూడా” అన్నాడు పుండరీకుడు. 



యువాన్ చ్వాంగ్ తరలిపోవృట 

ఒక సంవత్సరం తర్వాత, యువాన్ ద్వాంగ్ న్వదేశానికి (వయాణ 
మైనాడు. ఆ ముగ్గురు కురవాళ్లు ఆయనకు వీడ్కోలు చెప్పడానికీ 
ఆయన ఆశీస్సులు పొందడానికీ వెళ్ళారు. 

“మీరింకా కొంతకాలం వుండ రా స్వామీ? చకవర్తీ, భాన్క్మరుడూ 
మిమ్మల్ని అర్ధించినట్టు మా నాన్నగారు చెప్పారు”? అన్నాడు పుండరీకుడు, 
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“అందరూ నాయందు ఎంతో దయ చూపారు. కాని ఏ నంవద 

కోనం నేనిక్కడికి వచ్చానో, దాన్ని మా దేశం తీసుకు వెళ్ళాలి.” 
“మీకు మా మవోరాజుగారు ఎన్నో కానుకలు సమర్పిస్తారు” 

అన్నాడు అయం. 

“య్సాతికుడు సొంత కానుకలు కోరడు. కాని నేను మా విహారం 
కోసం, [పజల కోనం గొప్ప సంపదను తీనుకు వెళుతున్నాను. 650 

నంన్కృత [వాత్మపతులూ, బుద్ధ దేవుని [ప్రతిమలూ అవ శేషములూ తీసుకు 

వెళుతున్నాను" అన్నాడు ఖిక్షువు. 

“వర్తకుల కోనరం మీరేమన్నా ఎదురు చూస్తున్నారా, స్వామీ” 

అడిగాడు వసుభూతి, 

“లేదు. నేను వచ్చినట్టుగా, ఒంటరిగానే వెడతాను. దయాన్వభావులైన 

మీ రాజులు ఉతర దేశపు రాజులకిమ్మని, తెల్లని నూలుగుడ్డ మీద (వాసిన, 

ఎ[రని లక్కలో మహారాజుగారి ముదవేసిన ఉత్తరాలు నాకిచ్చారు.” 

వసుభూతి “మళ్ళీ మీరెప్పుడు వస్తారు స్వామీ” అని అడిగాడు. 

“వధ్నాలుగేళ్లయింది మా దేశం నుంచి బయలుదేరి. నేను తీసుకు వెళు 
తున్న [గంథాలను అనువదించాలి; వాటిని వివరించాలి. ఇ౦దుకు, 

మిగిలిన నా జీవితకాలాన్ని వినియోగిస్తాను. కాని బుద్దుని మాతృభూమి 
అయిన మూ దేశంలో నాకు లభించిన గౌరవాన్నీ [పజల స్నేహ 

థావాన్నీ నే నెప్పుడూ జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటాను” అన్నాడు భిక్షువు, 
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